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The objectives of this study were to investigate the demographic differences
affecting the awareness of deceptive advertising in the supplementary food business, to study the
level of consumers explore knowledge about deceptive advertising in the supplementary food
business, to study the level of media literacy skills, and to study the influence of knowledge about
deceptive advertising and media literacy skills on the awareness of deceptive advertising in the
supplementary food business. The sample of this study was 400 consumers who have ever viewed
supplementary food advertising. Data were collected by using a questionnaire. Data were
analyzed through percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, Pearson
correlation analysis and multiple linear regression analysis, with a statistical significance level of
0.05. Computer software was used to analyze statistical data.
The results were found that four independent variables including media accessing
skill, media understanding skill, media evaluation skill, and media utilization skill influenced to
the awareness of deceptive advertising, meanwhile two variables, deceptive advertising
knowledge and media analysis skills did not influence the awareness of deceptive advertising
with a statistical significance level of 0.05. In terms of demographic factors, the respondents
mostly were females (82.20 %), followed by males (17.80%), those aged 31-40 years old
(52.30%), those graduated with a bachelor’s degree (73.80%), and those with average monthly
income of 10,001-20,000 baht (53.50%). In sum, most of research hypotheses were supported.
Both supported and unsupported hypotheses were discussed in this study. Besides, the
suggestions and future research implications were also described in this study.
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กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธารงสิ น
ถาวร อาจารย์ที่ปรึ กษา และประธานควบคุมงานนิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางในการ
ดาเนิ นงานที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ดว้ ยดีเสมอมา รวมไปถึง
คณะกรรมทุกท่าน ที่กรุ ณาให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ ง เป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ์ประสาทให้
ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษา และนามาใช้ในการงานนิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิ น ที่สนับสนุ นในด้านทุนการศึกษาเพื่อให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ข้าพเจ้าจะนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรี ยนไปพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่เป็ นกาลังใจให้กบั ข้าพเจ้าเสมอมา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ ทาให้การทางานนิพนธ์ให้สาเร็จลงได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 59 ทุกท่านที่เป็ นกาลังใจ และ
สนับสนุนในการทางานนิพนธ์ครั้งนี้ รวมถึงการให้คาแนะนาที่มีประโยชน์แก่ขา้ พเจ้ามาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์ของงานนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี
บูรพาจารย์ และผูม้ ี พระคุ ณทุกท่านทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูม้ ี การศึกษาและ
ประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในมุมมองธุรกิจของสังคมไทยในปั จจุบนั มีการมีการใช้สื่อโฆษณาอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
โดยโฆษณาแต่ละชนิดจะสื่อสารเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับสื่อโฆษณาเหล่านั้น ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีการตอบสนอง
ทางความคิดที่แตกต่างกันออกไป โดยรู ปแบบการโฆษณาก็จะแตกต่างกันออกไปตามผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ แต่สื่อโฆษณาในปั จจุบนั ที่กาลังได้รับความสนใจในกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก คือ สื่อด้าน
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เนื่องจากสังคมไทยในปั จจุบนั นี้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มหันมาใส่ใจสุขภาพ รู ปร่ าง ผิวพรรณเพิม่
มากขึ้น ส่งผลให้หลายบริ ษทั ได้มีการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรื อสื่อออนไลน์ ฯลฯ นอกจากนี้
โฆษณายังมีเป้าหมายในการสร้างการตระหนักรู ้ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการใส่ใจในผิวพรรณ สุขภาพ หรื อรู ปร่ าง ซึ่งผูบ้ ริ โภค
สามารถรับรู ้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของสื่อ (อรอุษา สุวรรณมณี , 2555)
โดยเครื่ องมือของสื่อที่สาคัญ คือ โฆษณา ที่สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่าง
ละเอียดและเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงเป้าหมาย สื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญ
ต่อการดารงชีวติ ประจาวันมากขึ้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับอาจจะเป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้
อาจมีการตกแต่งเพิม่ เติมหรื อแอบแฝงข้อความนัยบางอย่างที่ไม่ได้บอกผูบ้ ริ โภคทั้งหมด รวมถึง
การสร้างค่านิยมโดยใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เกินจริ ง ไม่คานึงถึงผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค นับเป็ น
ปั ญหาสาคัญ เพราะสื่อโฆษณามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งทั้งหมดนี้เรี ยกว่า
โฆษณาหลอกลวง (Aditya, 2001)
เมื่อเกิดปั ญหาเหล่านี้แล้วจึงถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อ.ย.) ที่จาเป็ นต้องรณรงค์ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้และทันต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตอ้ งการใช้ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเป็ นช่องทางแสวงหาผลกาไร โดยอาศัยการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ หลอกลวงทาให้
ผูบ้ ริ โภคหลงเชื่อ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่สามารถบรรเทาโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณที่ช่วยคงความเป็ นหนุ่มสาวอยูเ่ สมอ ช่วยเสริ มสร้างพลังทางเพศ ช่วยลดความอ้วน
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โดยไม่ตอ้ งออกกาลังกายหรื อควบคุมอาหาร หรื อแม้กระทัง่ ผลิตภัณฑ์ที่เสริ มสร้างความรู ้ให้มากขึ้น
เป็ นต้น ซึ่งโฆษณาเหล่านี้เข้าข่ายเป็ นโฆษณาที่บอกถึงสรรพคุณที่เกินจริ ง หรื อเป็ นโฆษณา
หลอกลวง ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคบางกลุ่มยังขาดการตระหนักรู ้ การวิเคราะห์ไตร่ ตรอง จึงหลงเชื่อ
โฆษณาหลอกลวงเหล่านั้นและสูญเสียเงินเป็ นจานวนมาก ผลที่ตามมาอาจไม่คมุ ้ ค่านอกจากจะ
สูญเสียเงินแล้วอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริ ง หรื อสูญเสีย
โอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง ทาให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายที่เพิม่ ขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข,
2555)
ดังนั้น ถ้าผูบ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้ถึงผลกระทบจากโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเหล่านี้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการพัฒนาศักยภาพให้สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยง
จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการซื้อและใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้จกั เลือกซื้อ เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม รู ้เท่าทันสื่อโฆษณา ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคต่าง ๆ ที่กาลังเป็ น
ปั ญหาอยูใ่ นขณะนี้ เพือ่ นาไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ ( MGR Online, 2559)
นอกจากนี้การรู ้เท่าทันสื่อที่ตอ้ งอาศัย ความรู ้ ประสบการณ์ และข้อเท็จจริ ง ยังนาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพในตนเอง ให้มีการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการเข้าใจในสื่อนั้น ๆ ให้มีศกั ยภาพ
การรู ้เท่าทันสื่อที่เพิม่ มากขึ้น เปรี ยบเสมือนภูมิคุม้ กันในตนเอง
แต่การตระหนักถึงปั ญหาโฆษณาหลอกลวง จะมีแนวคิดการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั
ผูบ้ ริ โภคจากผลกระทบของสื่อที่เรี ยกว่า การรู ้เท่าทันสื่อ (Media literacy) โดยมีผใู ้ ห้คาจากัดความ
รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ มากมาย ทั้งความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ประเมิน และการสร้างสรรค์
จนเวลาต่อมาได้ใช้เป็ นบรรทัดฐานสาหรับการสร้างศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ (ณพล ผลากรกุล,
2559)
อย่างไรก็ตามพื้นฐาน ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทาให้การวิเคราะห์
ตีความหมาย ของสื่อก็แตกต่างกัน ซึ่งหากผูบ้ ริ โภคไม่มีการรู ้เท่าทันสื่อ ไม่มีวธิ ีการแยกแยะเลือก
รับสารจากสื่อ ก็อาจจะตกเป็ นทาสทางความคิดหรื อตกเป็ นเหยือ่ ทางธุรกิจได้ ดังนั้น การรู ้เท่าทัน
สื่อโฆษณาหลอกลวงจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคไม่ตกเป็ นทาสของสื่อโฆษณาได้โดยง่าย รวมถึงเป็ น
การสร้างกระบวนการทางความคิดในการเปิ ดรับสื่อ วิเคราะห์ ตีความหมายให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรู ้
เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวง (กวิสรา ทองดี, 2557 )
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นประกอบกับยังไม่พบว่ามีงานวิจยั ใดได้ศึกษาศักยภาพ
การรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาผลของศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่มีต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของ
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ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ยิง่ กว่านั้นผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
จะมีศกั ยภาพการรู ้เท่าทันสื่อแตกต่างกันอย่างไร เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับ
การรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวงในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ แก่ผบู ้ ริ โภคให้เกิดการตระหนักรู ้สื่อโฆษณาหลอกลวงในผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร

วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
2. เพือ่ ศึกษาระดับของการตระหนักรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร
3. เพือ่ ศึกษาระดับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงและทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
4. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่มีผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
5. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
เมื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไปพัฒนาองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย
เพือ่ สร้างทักษะการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป
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ขอบเขตในการวิจยั
ขอบเขตเนื้อหาของการวิจยั
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี้
ด้านความรู ้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจาก (ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553) ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกหลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจาก (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2546 ) มีท้งั หมด
5 ด้าน คือ 1. การเปิ ดรับสื่อ 2. การเข้าใจสื่อ 3. การวิเคราะห์สื่อ 4. การประเมินสื่อ 5. การใช้สื่อ
ให้เกิดประโยชน์ ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกหลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ขอบเขตด้านประชากร
ในการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี ที่เคยพบเห็นโฆษณาในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เนื่องจากการใช้กลุ่มประชากรที่หลากหลาย เพราะต้องการวัดผลของกลุ่ม
ประชากรที่มีความรู ้ และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 รวมเป็ นระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ในระหว่างเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คานิยามศัพท์
โฆษณาหลอกลวง หมายถึง การกระทาหรื อข้อความที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด นาไปสู่
ความเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่ผผู ้ ลิตกล่าวอ้าง ส่งผลต่อการตัดสินใจที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาวะภายในจิตใจต่อตัวผูบ้ ริ โภค และจริ ยธรรมทางสังคม
การตระหนักรู ้ หมายถึง ความรู ้สึก เห็นถึงความสาคัญในเหตุการณ์น้ นั ๆ เมื่อพบเห็น
โฆษณาย่อมสามารถรับรู ้ได้วา่ สื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่เป็ นความจริ งและสื่อใดที่กล่าวเป็ นเท็จ
ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ คือ การมีความรู ้จากข้อเท็จจริ งและประสบการณ์ รวมถึง
การมีทกั ษะความสามารถในด้านการเปิ ดรับสื่อ การเข้าใจสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การประเมินสื่อ และ
สามารถใช้สื่อนั้นให้เกิดประโยชน์รวมถึงโต้ตอบสื่อได้โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
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ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง หมายถึง การรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากการค้นคว้า สังเกตและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวง ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเอง จนเกิดเป็ นทักษะ
หรื อประสบการณ์และสะสมไว้ในรู ปของการจดจา
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง ความเข้าใจ ตีความ และ
ทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน ถึงผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์และตอบโต้ได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะการรับสื่อ หมายถึง ความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูลสมองจะตีความหมายและ
ปรุ งแต่งให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
ทักษะการเข้าใจสื่อ หมายถึง ความสามารถของระดับที่ผรู ้ ับสื่อมีความรู ้ ความเข้าใจสื่อ
ตามบริ บทต่าง ๆ ทั้งหน้าที่ของสื่อ ความหมาย โดยมีการตีความหมายได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
สื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์เดิม พื้นฐานความรู ้ ตลอดจนการรับรู ้ขอ้ มูลของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกัน
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของสื่อ
รู ้วา่ สื่อที่นาเสนอมีวตั ถุประสงค์อย่างไร มีขอ้ เท็จจริ งมากน้อยเพียงใด สามารถวิเคราะห์
ความหมายแฝงในเนื้อหาของสื่อ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ของสื่อได้วา่ มีความเกี่ยวข้องกับ
จริ ยธรรมทางสังคมหรื อไม่
ทักษะการประเมินค่าสื่อ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาถึงคุณค่าของสื่อว่ามี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งเนื้อหาหรื อรู ปแบบการนาเสนอต่าง ๆ โดยวิเคราะห์วา่ ทาไมเราจึงเกิด
ความสนใจ ความพอใจ รวมถึงสามารถตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัยได้
ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาสื่อเพือ่ สร้าง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง โดยสามารถส่งสารต่อให้บุคคลอื่นได้รับรู ้ รวมถึงมีปฏิกิริยาตอบโต้
สามารถวิจารณ์และตอบโต้สื่อนั้นได้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับรับประทานนอกเหนือจากอาหาร
หลัก มีจุดมุ่งหมายสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีสุขภาพปกติ เพือ่ ทดแทนสารอาหารบางอย่างที่ร่างกาย
บกพร่ องโดยมีการคาดหวังประโยชน์จากสารอาหารเหล่านั้นเพือ่ สุขภาพที่ดีข้ นึ
ความจริ ง หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่มีความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาที่ความชัดเจน
จริ ยธรรม หมายถึง เนื้อหาของโฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและ
ผิดจรรยาบรรณ

56

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร พบว่า มีทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้เป็ นแนวทาง
และกรอบความคิดเดียวกับการศึกษาดังนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู ้
3. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
4. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีโฆษณาหลอกลวง
ความหมายและคานิยามโฆษณาหลอกลวง
ผูบ้ ริ โภคหลายคนคิดว่ารู ้จกั โฆษณาหลอกลวงเป็ นอย่างดี แต่มีผบู ้ ริ โภคบางคนเชื่อว่า
การหลอกลวงเป็ นสิ่งที่ถูกกฎหมายควบคุม หากมีการฝ่ าฝื นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิดนี้ได้ดีข้ นึ จึงมีการศึกษาเพิม่ เติม ดังนี้
Garrido, Masip and Herrero (2004) ได้กล่าวว่า “การสร้างข้อความหรื อเนื้อหาโดยตั้งใจ
หรื อไม่ก็ตาม ก็เป็ นการเก็บข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง โดยใช้วิธีการพูดหรื ออวัจนภาษา เพือ่ สร้าง
ความเชื่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่าผูส้ ื่อสารมีความเชื่อที่ผดิ ”
Gardner (1975) ได้ให้นิยามว่า การหลอกลวงคือการเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดย
การใช้โฆษณาสร้างให้เกิดความประทับใจและมีความแตกต่างจากโฆษณาอื่น ๆ รวมถึงการให้
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรื อกล่าวเกินจริ งทาให้เกิดความเข้าใจผิด
Boush, Friestad and Rose (1994) ให้ความหมายว่า การโฆษณาหรื อการตลาดที่ทาให้
ลูกค้าเกิดการเข้าใจผิด โฆษณาหลอกลวงทาให้เกิดผลลัพธ์ได้หลายแนวทาง คือ การโกหกที่แน่นอน
การโฆษณาไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่นไม่เปิ ดเผยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์บางอย่าง
รวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวกับความเชื่อและความสัมพันธ์
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Aditya (2001) ให้คานิยามว่า การกระทาใด ๆ หรื อข้อความที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
ตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม นาไปสู่ความเชื่อในสินค้าหรื อแบรนด์ หรื อไม่เป็ นจริ งตามที่ผผู ้ ลิตกล่าว
อ้าง หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ ส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรมทางสังคม
Hyman (1990) ให้คานิยามว่า การโฆษณาจะเป็ นเรื่ องที่ทาให้เข้าใจผิดหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั
ข้อเท็จจริ งนั้น ๆ โดยทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจผิดโดยอาศัยผูม้ ีอิทธิพลมาโฆษณาทาให้เกิด
ความน่าชื่อถือ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ที่เกิดจากการดูโฆษณาส่งผลให้เกิดวามเข้าใจที่ผดิ
Campbell (2007) ให้ความหมายว่า มีการพูดถึงการหลอกลวงมาอย่างต่อเนื่อง การโฆษณา
หรื อการตลาดที่ทาให้ลูกค้าเกิดการเข้าใจผิด โฆษณาหลอกลวงทาให้เกิดผลลัพธ์ได้หลายแนวทาง
ไม่วา่ จะเป็ นการโกหก หรื อการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ไม่เปิ ดเผย
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์บางอย่าง รวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล
จากการนิยามโฆษณาหลอกลวง พบว่ามีผใู ้ ห้นิยามอยูห่ ลายมิติ ดังนั้นจากการศึกษานิยาม
คาว่า “โฆษณาหลอกลวง” สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ การกระทาหรื อข้อความที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
นาไปสู่ความเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่ผผู ้ ลิตกล่าวอ้าง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาวะภายในจิตใจต่อตัวผูบ้ ริ โภค และจริ ยธรรมทางสังคม
ประเภทของการโฆษณาหลอกลวง
มีการจาแนกประเภทของโฆษณาหลอกลวง (Chaouachi & Rached, 2012) สามารถระบุ
ได้ดงั นี้
1. การหลอกลวงอย่างชัดเจน
ข้อความเป็ นเท็จอย่างเห็นได้ชดั ในกรณี น้ ีการหลอกลวงสามารถตรวจพบได้โดยการ
เปรี ยบเทียบลักษณะที่แท้จริ งของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของข้อความ ตัวอย่างเช่น ปลัก๊ ประหยัด
ไฟฟ้า ปลัก๊ ไล่หนูและแมลง ฯลฯ โฆษณาลักษณะนี้ง่ายต่อการตรวจสอบตามหลักข้อเท็จจริ งหรื อ
สอบถามจากผูม้ ีประสบการณ์และความรู ้ในเรื่ องนั้น
2. การหลอกลวงโดยนัย
เมื่อข้อความโฆษณามีขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง แต่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสงสัยส่ งผล
ให้ไม่สามารถสรุ ปข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อคุณลักษณะของบริ การ ซึ่งยากในการ
ตรวจสอบ เพราะต้องมีการเปรี ยบเทียบระหว่างความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นจากข้อความ
และผลิตภัณฑ์หรื อคุณลักษณะของการบริ การ ตัวอย่างเช่น โฆษณาเครื อข่ายสัญญาณโทรศัพท์
เครื อข่ายสัญญาณไวไฟ ฯลฯ เป็ นโฆษณาชวนเชื่อที่ยากแก่การตรวจสอบ ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภค
ว่ามีความต้องการและชื่นชอบในเนื้อหาของโฆษณาลักษณะใดมากกว่ากัน
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3. การโกหกเป็ นสิ่งที่ไม่ยตุ ิธรรม
ในหมวดนี้จดั เป็ นประเภทหลอกลวงโฆษณา เป็ นข้อมูลที่เป็ นเท็จรวมถึงกล่าวเกินจริ ง
อย่างชัดเจน จนทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการหลงเชื่อจากคุณสมบัติ การใช้งาน ประโยชน์ รวมถึง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ โภคสนใจอยูแ่ ล้ว จึงนาไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั ตัวอย่างเช่น
ยาลดความอ้วน ยาเสริ มอาหาร ฯลฯ โดยโฆษณาเหล่านี้มีแต่การกล่าวถึงข้อดีต่าง ๆ เพือ่ ดึงดูด
ความสนใจผูบ้ ริ โภค
4. การหลอกลวงโดยอาศัยความเชื่อ
โฆษณาที่หลอกลวงซึ่ งจัดอยูใ่ นประเภทการโฆษณาหรื อแคมเปญโฆษณามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความเชื่อของผูบ้ ริ โภค ในลักษณะดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคจะสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเหล่านั้น
โดยที่ไม่มีการวิเคราะห์วา่ โฆษณานั้นมีนยั ยะแอบแฝงหรื อไม่ จึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ หรื อเปปทีน ที่มีเนื้อหาในโฆษณาว่า เมื่อทานแล้วจะมีความสามารถใน
การเรี ยนที่ดีข้ นึ
5. การหลอกลวงโดยการชักจูง
โฆษณาประเภทนี้เป็ นลักษณะที่มีขอ้ ความไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ให้รายละเอียดในการ
เปรี ยบเทียบที่เพียงพอ โฆษณาประเภทนี้สามารถชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคบางกลุ่มซื้อสินค้าหรื อบริ การ
ตามโฆษณานี้ได้ ตัวอย่างเช่น “ผงซักฟอกยีห่ อ้ ก. ขจัดคราบได้สะอาดมากกว่า” หรื อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารที่ทาให้ผิวขาว จะเห็นได้วา่ ข้อความนี้ไม่มีขอบเขตและไม่มีความชัดเจนหรื อชี้แจง
ในด้านผลกระทบต่าง ๆ
การพัฒนาและการวัดโฆษณาหลอกลวง
การวัดโฆษณาหลอกลวงมีวธิ ีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง (Armstrong & Russ, 1975)
กล่าวว่า การวัดการหลอกลวงมีอยู่ 2 วิธี คือ 1. วัดโดยการสอบถาม การร้องเรี ยนหรื อสถานการณ์
หลอกลวงจากโฆษณาบางอย่าง 2. เป็ นการวัดโฆษณาหลอกลวงบนพื้นฐานของความเชื่อใน
แบรนด์ของผูบ้ ริ โภค
มีการสร้างรู ปแบบการวัดโฆษณาหลอกลวง และได้มีการพัฒนาโดย (Gerbing &
Anderson, 1988) โดยเป็ นการสร้างเครื่ องมือการวัดการหลอกลวง เพือ่ วัดพื้นฐานความรู ้อย่าง
ละเอียดโดยใช้วธิ ีการสารวจเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
มีดงั ต่อไปนี้
1. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโฆษณาที่พบเห็นโดยทัว่ ไป
2. คุณเคยพบเห็นโฆษณาที่มีเนื้อหาเกินจริ งหรื อไม่
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3. คุณคิดว่าในปั จจุบนั รู ปแบบการโฆษณาหลอกลวงสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปหรื อไม่
ทาไมจึงคิดเช่นนั้น
4. คุณคิดว่าโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทใดมีลกั ษณะเข้าข่ายโฆษณาหลอกลวง
มากที่สุด
5. คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ผปู ้ ระกอบการใช้โฆษณาหลอกลวงในการทาธุรกิจ
6. คุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อต้องเจอกับโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้
7. คุณคิดว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ที่ผบู ้ ริ โภคจะยอมรับโฆษณาหลอกลวง เพราะอะไรจึงคิด
เช่นนั้น
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการศึกษาเรื่ องการยอมรับโฆษณา
หลอกลวง มีการวัดโฆษณาหลอกลวงเป็ นลักษณะคาถามงานวิจยั แบ่งออกเป็ น การวัด 2 ปั จจัย
(Chaouachi & Rached, 2012) ดังนี้
ปั จจัยด้านความจริ ง (Veracity)
1. โฆษณานี้ไม่ได้เป็ นความจริ งทั้งหมด
2. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่กล่าวอ้าง
3. คุณคิดว่าเนื้อหาของโฆษณาที่เป็ นความจริ งมีความแตกต่างจากเนื้อหาโฆษณาที่มี
ความไม่ชดั เจน หรื อไม่
4. โฆษณานี้ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านจริ ยธรรม (Ethic)
1. โฆษณานี้มีความน่าสนใจแต่มีเนื้อหาที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
2. โฆษณานี้ไม่ตรงกับหลักการของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
3. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่ไม่ชดั เจนหรื อยังมีขอ้ สงสัยจากการรับชมโฆษณา
4. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่พยายามหลอกลวงผูบ้ ริ โภคโดยมีการกล่าวถึงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เกินจริ ง
คานิยามด้านความจริ ง
เนื้อหาข้อเท็จจริ งในด้านการโฆษณาไม่ใช่สิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่แต่เป็ นเนื้อหา
ที่มีขอ้ เท็จจริ งอยูแ่ ล้ว โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีผใู ้ ห้คาจากัด
ความดังนี้
Roman (2010) ได้ให้คานิยามความจริ งว่า ขอบเขตเนื้อหาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อเกี่ยวกับ
การให้ขอ้ มูลนั้น ๆ
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Goldmann (2012) ได้ให้ความหมายว่าจริ ยธรรม หมายถึง การให้ขอ้ มูลที่แท้จริ ง
ปราศจากข้อมูลเท็จ
จากการศึกษาคานิยามความจริ งในด้านของสื่อโฆษณา สามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูลที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งที่มีความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาที่ความชัดเจน
คานิยามด้านจริ ยธรรม
การหลอกลวงเป็ นประเด็นด้านจริ ยธรรมที่สาคัญด้านหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการโฆษณา
ซึ่งทาให้มีอิทธิพลต่อความเชื่อมันของผูบ้ ริ โภคและอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรง โดยมีผใู ้ ห้คา
จากัดความดังนี้
Scholl and O’Hair (2005) ได้ให้คานิยามจริ ยธรรมว่า การถ่ายทอดเนื้อหาธุรกิจที่แสดง
ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับคากล่าวอ้าง
สมบูรณ์ ศิริประชัย (2552) ได้ให้ความหมายว่าจริ ยธรรม หมายถึง การถ่ายทอดสื่อ
โฆษณาในสินค้าและบริ การอย่างเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนามาเพือ่ ความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดร่ วมกัน
สมพงศ์ สิงหา (2553) ได้ให้ความหมายจริ ยธรรมว่า การถ่ายทอดเรื่ องราวต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรมด้วยความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
จากการศึกษาคานิยามจริ ยธรรมในด้านของสื่อโฆษณา สามารถสรุ ปได้วา่ เนื้อหาของ
โฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและผิดจรรยาบรรณ
สรุ ป จากมุมมองต่าง ๆ ทาให้เข้าใจการวัดโฆษณาหลอกลวงได้ดีข้ นึ อันดับแรกคือ
การรับรู ้ความจริ ง เกี่ยวกับระดับความน่าเชื่อถือของความจริ ง จากการโฆษณา อย่างที่สอง คือ
ด้านจริ ยธรรม ที่ถูกสะท้อนให้เห็นว่าการโฆษณาหลอกลวงเป็ นสิ่งที่ผดิ จรรยาบรรณที่ส่งผลกระทบ
ต่อผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อบริ ษทั อื่น ๆ เนื่องจากหลายบริ ษทั จัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์
มิได้มีเจตนาหลอกลวงแต่อย่างใด แต่ผบู ้ ริ โภคอาจมองโฆษณาเหล่านั้นในแง่ลบเพราะคิดว่าเป็ น
สิ่งหลอกลวง

แนวคิด ทฤษฎีการตระหนักรู้
ความหมายและคานิยามการตระหนักรู ้
ธนะ สงวนโชควณิ ชย์ (2554) ให้คานิยามว่า การที่บุคคลแสดงถึงการรับรู ้ การคิดได้
และการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ เมื่อเจอปั ญหาหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
Bloom (1971) ให้ความหมายว่า ความรู ้สึกที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ประสบการณ์ แต่จะเกิดขึ้น
เมื่อมีสิ่งเร้ามาเป็ นสิ่งกระตุน้ ให้เกิดความสงสัย หรื ออยากทดลองสิ่งๆนั้น
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วาสนา อุทยั แสง (2559) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า ได้แก่ บุคคล
สถานการณ์ กลุ่มสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรื อที่จะตอบสนองในทางบวกหรื อลบ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
ปารวีร์ บุษบาศรี (2555) ให้นิยามว่า การที่บุคคลมีความคิดขึ้นมาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรื อ
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตใจ โดยบุคคลนั้นสามารถจดจาหรื อ
ระลึกได้ถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
สรุ ป การตระหนักรู ้ คือ ความรู ้สึก เห็นถึงความสาคัญในเหตุการณ์น้ นั ๆ เมื่อพบเห็น
โฆษณาย่อมสามารถรับรู ้ได้วา่ สื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่เป็ นความจริ งและสื่อใดที่กล่าวเป็ นเท็จ
แนวคิดการตระหนักรู ้
Breckler (1986) ได้กล่าวไว้วา่ ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า ได้แก่ บุคคล
สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองในทิศทางบวกหรื อลบ เป็ นสิ่งที่เกิดจากการ
เรี ยนรู ้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบที่เกิดจากความตระหนักมี 3 ประการ ดังนี้
1. ด้านความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive component) จะเริ่ มต้นจากระดับง่ายและมีการพัฒนา
เพิม่ มากขึ้นตามลาดับ
2. อารมณ์ความรู ้สึก (Affective component) เป็ นความรู ้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความ
ตระหนักชอบหรื อไม่ชอบ ดีหรื อไม่ดี
3. พฤติกรรม (Behavioral component) เป็ นการแสดงออกทั้งวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อ
สิ่งเร้าหรื อแนวโน้มที่บุคคลจะกระทา
ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรู ้
ความตระหนักรู ้เป็ นผลมาจากกระบวนการทางปั ญญา (Cognitive process) กล่าวคือ
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุน้ จากสิ่งเร้าหรื อได้รับการสัมผัสจากสิ่งเร้า จะเกิดการรับรู ้ และเมื่อรับรู ้
ในขั้นต่อ ๆ ไปก็จะเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอดและนาไปสู่การเรี ยนรู ้ คือ มีความรู ้
ในสิ่งนั้นและนาไปสู่การเกิดความตระหนักรู ้ในที่สุด ซึ่งความรู ้และความตระหนักรู ้ต่างก็นาไปสู่
การกระทาหรื อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้าที่มากระตุน้ การที่บุคคลจะเกิดความ
ตระหนักรู ้ข้ นึ ได้น้ นั บุคคลนั้นจะต้องมีความรู ้มาก่อน ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยน
มองเห็นความสาคัญของความรับผิดชอบและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจะส่งให้ผเู ้ รี ยน เกิด
ความตระหนักรู ้ต่อสิ่ง ๆ นั้น ต่อไปในที่สุด (พรรณทิพา สาวันดี, 2554)
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การสัมผัส

การรับรู ้

ความคิด
รวบยอด

การเรี ยนรู ้

ความตระหนักรู ้

พฤติกรรม

ภาพที่ 2-1 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรู ้

แนวคิด ทฤษฎี ศักยภาพการรู้เท่ าทันสื่ อ
แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy)
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีของบลูม (พยนต์ธร
สาเร็จกิจเจริ ญ, 2553) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ หรื อพุทธพิสัย (Cognitive domain) ของ
การรับรู ้เป็ น 6 ระดับ ซึ่งเรี ยงลาดับการเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากระดับต่าไปสู่ระดับสูง ดังนี้
1. ความรู ้ ความจา (Knowledge)
2. ความเข้าใจ (Comprehensive)
3. การนาไปใช้ (Application)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
6. การประเมินค่า (Evaluation)
ดังนั้น เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบ Benjamin Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives มีการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ระดับความรู ้ที่ไม่ได้ใช้ความคิด แต่เป็ นพื้นฐานที่ได้
เรี ยนรู ้แล้วเกิดการจดจา จึงถือเป็ นพื้นฐานให้เกิดทักษะการคิด ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2. ความเข้าใจ (Comprehensive) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาในการขยาย
ความรู ้ความจา ให้กว้างออกไปอย่างมีเหตุผล หรื อเป็ นการขยายความในการจับใจความสาคัญของ
เรื่ อง สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวเป็ นภาษาของตนเองได้
3. การนาไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนาหลักวิชาความรู ้
ความเข้าใจ นาไปแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้เดิมของตน โดยเฉพาะวิธีการคิดรวบยอด
มาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย
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4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และ
การนาไปใช้ โดยมีลกั ษณะวิธีการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งและมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร จนสามารถเรี ยนรู ้ให้เกิดความเข้าใจในสิ่ ง ๆ นั้นอย่างแท้จริ ง
5. การสังเคราะห์ (Synthsis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่ วนประกอบย่อย ๆ
เข้าด้วยกันเพือ่ รวบรวมให้เป็ นเรื่ องเดียวกัน เพือ่ สร้างรู ปแบบหรื อโครงสร้างที่ยงั ไม่ชดั เจน
ให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขต
ของสิ่งที่กาหนดให้
6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่า
ของเนื้อหา ความคิด ค่านิยม คาตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่าง ที่จะต้องใช้
ความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกันเพือ่ ทา
การพิจารณาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ทฤษฎีในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง มีความสมดุลกับ
เนื้อหาสาระ ให้มีการบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลายที่มีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงเนื้อหาความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพเพือ่ การ
ดารงชีวติ อย่างปกติสุข
2. ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ กล่าวถึง กระบวนการที่ทาให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ โดยจะต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาให้เต็มศักยภาพ และเป็ น
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็ นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ได้สรุ ปถึง ลักษณะ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในสาระสาคัญไว้ดงั นี้
2.1 มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.2 ให้มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ และจัดให้มีการฝึ กทักษะเพือ่ ให้เกิด
กระบวนการต่าง ๆ
2.3 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่างๆอย่างสมดุล เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้รอบด้าน
2.4 จัดให้มีการเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้
ตลอดเวลา
3. ด้านการวัด และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จะต้องประเมินตามสภาพจริ ง โดยใช้วิธีการประเมินหลาย ๆ วิธี ได้แก่ สังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนและร่ วมกิจกรรม การทดสอบ การสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้
สิ่งเหล่านี้สามารถวัดโดยการทดสอบเท่านั้น เพือ่ ให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากการพัฒนาตนเอง
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4. การจัดการเรี ยนรู ้ที่ยอมรับว่าบุคคลมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้
ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ควรมีพ้นื ฐาน 3 ประการ ดังนี้ 1. เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน
2. เชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ 3. เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดได้ทุกที่ ดังนั้น การจัดกาเรี ยนรู ้จึงเป็ น
การจัดกิจกรรม ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ นา
เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนต่อไป
5. การจัดการเรี ยนการสอนทัว่ ไป ผูส้ อนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการจัดกิจกรรมที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ จากความคิดพื้นฐานที่เชื่อว่าเมื่อผูเ้ รี ยน
ได้เกิดประสบการณ์ใหม่สมองจะพยายามปรับข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน
เพือ่ ให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน และถ้าผูเ้ รี ยนได้แสดงความรู ้น้ นั ออกมาจะสร้างเป็ นความรู ้ใหม่
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
6. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการนาเนื้อหาสาระสาคัญออกแบบให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีจุดเด่น ซึ่งผูส้ อนจะต้องมีความรู ้ละทักษะในการทากิจกรรม มีการส่งเสริ ม
ทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบตั ิ การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์งานออกมาผ่านจินตนาการของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้นเมื่อปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ก็จะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ รี ยนในทางที่ดีข้ นึ
7. วิธีการและเครื่ องมือการวัดในการประเมินผลที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยจะประเมิน
ตามสภาพจริ งและใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมในการประเมิน ซึ่งจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน เป็ นการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนั้น จึงใช้วธิ ีการไม่วา่ จะเป็ น การสังเกต สัมภาษณ์
การตรวจผลงาน การทดสอบ การเขียนรายงานของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
แนวคิด ทฤษฎี ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
มีการให้นิยามศักยภาพและการรู ้เท่าทันสื่ออย่างกว้างขวางจึงนามาปรับใช้กาหนด
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคม ซึ่งผูว้ จิ ยั พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมาย ดังนี้
พรทิพย์ เย็นจะบก (2556) ให้ความหมายของการรู ้เท่าทันสื่อว่า เป็ นการอ่านสื่อ
ให้กระจ่าง เพือ่ พัฒนาทักษะความเข้าใจสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อและเข้าใจ
ผลกระทบของสื่อรวมถึงสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์
บุบผา เมฆศรี ทองคา (2554) ให้ความหมายว่า การรู ้เท่าทันสื่อมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
การรู ้เท่าทัน ที่ตอ้ งการพัฒนาทั้งความเข้าใจอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะประชาชนที่บริ โภคสื่อ
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาส่งผลให้กลายเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมที่มีพลังอานาจในสังคม
นภินทร ศิริไทย (2547) ให้นิยามว่า คือ การให้ ผูร้ ับสื่อ รู ้จกั วิเคราะห์ ประเมินสิ่งที่
ได้รับจากสื่อและสามารถเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสื่อได้
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เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) นิยามว่า การรู ้เท่าทันสื่อเป็ นการพัฒนาทางความคิดและ
ปั ญญา คือ การเข้าใจในสื่อ สามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริ งต่าง ๆ สามารถตัดสินใจในสื่อได้อย่าง
ชัดเจน สามารถมีส่วนร่ วมในการตอบโต้ แสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เมสิริณ ขวัญใจ (2551) ให้ความหมายว่า เป็ นมุมมองที่เราใช้ในการเข้าถึงสื่อ และ
ตีความหมายเนื้อหาที่เราได้รับ เราสร้างทรรศนะเหล่านี้จากการเรี ยนรู ้ ใช้เครื่ องมือและวัตถุดิบ
การสร้างความรู ้ เครื่ องมือเหล่านี้คือทักษะของเรา วัตถุดิบคือ ข้อมูลจากข้อเท็จจริ ง การใช้อย่าง
คล่องตัวนั้นหมายถึงการที่เราตระหนักรู ้ในตัวสารและมีปฏิกิริยาตอบโต้สารอย่างมีสติ
สรุ ป ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ คือ การมีความรู ้จากข้อเท็จจริ งและประสบการณ์ รวมถึง
การมีทกั ษะความสามารถในด้านการเปิ ดรับสื่อ การเข้าใจสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การประเมินสื่อ และ
สามารถใช้สื่อนั้นให้เกิดประโยชน์รวมถึงโต้ตอบสื่อได้โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
องค์ประกอบศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
การพัฒนาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีภูมิคุม้ กันจากผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นกับการรับสื่อต่าง ๆ ได้ การพัฒนาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนา
ทักษะของตนเอง ให้มีความสามารถในการเข้าใจ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาของสื่อได้อย่างชัดเจน
ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ มีองค์ประกอบด้วยกัน 2 ด้าน ดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge)
ความรู ้น้ นั มีพ้นื ฐานมาจากครอบครัวหรื อพื้นฐานทางการศึกษาหรื อการเปิ ดรับสื่อที่ทา
ให้เกิดการมีประสบการณ์ รวมถึงข้อเท็จจริ งที่เป็ นศาสตร์ในวิชาสาขานั้น ๆ ฉะนั้น ถ้าจะวิเคราะห์
เนื้อหาของสื่อ บุคคลนั้นต้องมีพ้นื ฐานด้านความรู ้ในเนื้อหาของสื่อนั้น โดยมีการให้คานิยามที่
หลากหลาย ดังต่อไปนี้
ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) สรุ ปว่า ความรู ้ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้ในสมอง โดยสามารถนาออกมาใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยสามารถนาออกมาใช้ได้ในการ
ให้ขอ้ มูล อธิบายหรื อความสามารถในการแปลความหมาย ซึ่งสามารถวัดความรู ้ได้จากการระลึก
Bloom (1971) ให้ความหมายว่า ความรู ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการระลึกได้ถึงเฉพาะเรื่ อง
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจา
ศิพล รื่ นใจชน (2549) ให้ความหมายว่า ความรู ้ คือ การรับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง สถานการณ์
หรื อบุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการรับรู ้ความจริ งเหล่านี้ตอ้ ง
ชัดเจนจดจาได้
ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสะรา เหรี ยญขา (2556) ให้ความหมายความรู ้วา่ การสัง่ สม
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากการมองเห็น ได้ฟัง และการจดจา
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สังวาล แสงรู จี (2547) สรุ ปว่า ความรู ้ คือ การรับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง กฎเกณฑ์ หรื อเกิดจาก
ประสบการณ์ท้งั ทางตรงและทางอ้อม
ปาริ ฉตั ร ตั้งพันธ์ประเสริ ฐ (2550) กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง การแสดงออกของ
สมรรถภาพสมองด้านความจา โดยให้ระลึกเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง เรื่ องราวรายละเอียดที่ปรากฏ
ในตาราหรื อสิ่งที่บอกกล่าวกันต่อมาและรวบรวมสะสมไว้เป็ นประสบการณ์
ดังนั้น สามารถสรุ ปได้วา่ ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง หมายถึง การรับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง
จากการค้นคว้า สังเกตและประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวง ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ตนเอง จนเกิดเป็ นทักษะหรื อประสบการณ์และสะสมไว้ในรู ปของการจดจา
การวัดความรู ้
เครื่ องมือที่ใช้วดั ความรู ้มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู ้ที่
แตกต่างกันออกไป ในงานวิจยั นี้กล่าวถึงเครื่ องมือที่ใช้วดั ความรู ้ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ
แบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบมีลกั ษณะที่แตกต่างกันมากทั้งในด้านการนาไปใช้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ของคาตอบที่แตกต่างกัน
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2553) การวัดความรู ้ ความสามารถในการระลึกเรื่ องราวข้อเท็จจริ ง
หรื อเป็ นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับจากเรื่ องราวต่าง ๆ ด้วยลักษณะคาถาม
การวัดความรู ้แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
1. ถามความรู ้ในเนื้อเรื่ อง เป็ นการถามรายละเอียดของเนื้อหา ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ของ
เรื่ องราวนั้น ๆ เช่น คานิยาม ความจริ งหรื อประสบการณ์ของเนื้อหา
2. ความรู ้ในเชิงวิชาการ เป็ นการถามวิธีปฏิบตั ิตามแบบแผนขั้นตอน เช่น ถามรายละเอียด
แบบแผน ลาดับขั้นตอน การจัดประเภทต่าง ๆ
3. ถามความรู ้รวบยอด เป็ นการถามความสามารถในการจดจาข้อสรุ ปหรื อหลักการของ
เนื้อหา เพือ่ รวบรวมประเด็นสาคัญของเนื้อหานั้น
เกียรติสุดา ศรี สุข (2555) การสร้างแบบสอบถามเพือ่ การใช้วดั ความรู ้ที่ดีน้ นั จาเป็ นต้อง
ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถามมีอยูด่ ว้ ยกัน 11 ประการ ดังนี้
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในการสอบถามเพือ่ ทาการวิจยั ควร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั การถามนอกเหนือจากวัตถุประสงค์จะเป็ นการรบกวนผูต้ อบ
แบบสอบถามมากเกินไป และข้อมูลที่ได้ไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์
2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผูต้ อบ ผูว้ จิ ยั ควรใช้คาที่ง่ายสาหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยปรับให้เหมาะสมกับคนในกลุ่มนั้น ๆ
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3. ใช้ขอ้ ความที่ส้ นั กะทัดรัดได้ใจความ ผูว้ จิ ยั ควรใช้ถอ้ ยคาหรื อประโยคที่สามารถสื่อ
เข้าใจได้อย่าง่ายและชัดเจน
4. คาถามแต่ละข้อควรมีการถามแค่ประเด็นเดียว เช่น “ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด
ต่อการพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่มีลกั ษณะหลอกลวงผูบ้ ริ โภค” จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามไม่สามารถสรุ ปประเด็นที่สาคัญในการตอบคาถามนี้ได้ ดังนั้น เพือ่ ให้สามารถได้
ข้อสรุ ปที่ชดั เจน ผูว้ จิ ยั ควรแยกถามทีละประเด็น
5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่ซบั ซ้อน เช่น “เมื่อทานอาหารเสริ มเสร็จแล้วให้ดื่มน้ าทันที
เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องใช่หรื อไม่” จะเห็นว่าประโยคมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและทาให้มีโอกาสผิดพลาดมากขึ้น
6. ไม่ควรใช้ตวั อักษรย่อ ถ้าผูว้ จิ ยั ใช้คาว่า สคบ. ในวงการสิทธิของผูบ้ ริ โภคจะรู ้จกั กัน
เป็ นอย่างดียอ่ มากจาก “สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค” แต่ในวงการอื่น ๆ มักจะไม่รูจ้ กั
คา ๆ นี้ ดังนั้นผูว้ จิ ยั ควรใช้คาที่มีความหมายแบบเต็ม
7. หลีกเลี่ยงการใช้คาที่เป็ นนามธรรมมากเกินไป เช่น ดี-เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม
เป็ นต้น เนื่องจากคาเหล่านี้มีมาตรฐานการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป ทาให้คาถามนั้นไม่มี
มาตรฐาน
8. คาถามไม่ควรชี้นาให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น “ท่านไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูป
โครงสร้างโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มใช่หรื อไม่” จะเห็นว่าเป็ นการชี้นาในทางที่ไม่เห็นด้วย
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั ควรใช้ถอ้ ยคาที่สื่อในลักษณะที่เป็ นกลาง
9. หลีกเลี่ยงคาถามที่ทาให้ผตู ้ อบเกิดความลาบากใจในการตอบ เช่น “คุณเคยอ้วนมา
ก่อนใช่หรื อไม่” ผูต้ อบแบบสอบถามอาจจะตอบด้วยความไม่จริ งใจ เพราะเป็ นการใช้ประโยค
ในลักษณะที่ไม่ดีต่อตัวผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนั้นควรใช้ประโยคที่ไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ
แบบสอบถาม
10. คาตอบที่ให้เลือกนั้นต้องมีความชัดเจน เช่น ถ้าผูต้ อบแบบสอบถาม อายุ 45 ปี แต่ใน
ตัวเลือกแบบสอบถามมี ถึงช่วงอายุที่ 40 ปี จะไม่สามารถครอบคลุมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ีอายุ
มากกว่า 40 ปี ได้ ซึ่งอาจจะต้องเพิม่ ตัวเลือกหรื อต้องเลือกกลุ่มประชากรให้มีความเหมาะสม
11. หลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคาที่สื่อความหมายได้หลายอย่าง เช่น “คุณพบเห็นโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มกี่ครั้ง” ผูต้ อบแบบอาจจะสื่อได้หลายความหมายว่าเป็ นการถามในเฉพาะ
วันใดวันหนึ่ง หรื อต่อสัปดาห์ เป็ นต้น ดังนั้นผูว้ ิจยั ควรปรับคาถามให้มีความชัดเจนที่สุด
จากหลักการในการสร้างแบบสอบถามเพือ่ ใช้วดั ความรู ้สามารถสรุ ปได้วา่ หลักการ
ในการสร้างแบบสอบถามเพือ่ ใช้วดั ความรู ้ในการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
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อาหารเสริ ม คาถามเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนและมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนามาสู่การสร้างเครื่ องมีที่ดีในงานวิจยั สาหรับการวัดความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจยั
2. ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ (Media education skill)
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ (Media literacy skill) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง
ความเข้าใจ ตีความ และทักษะในการวิเคราะห์ ประเมิน ถึงผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถ
ในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และตอบโต้ได้อย่างมีเหตุผล
องค์ประกอบทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อเป็ นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในโลกยุคปั จจุบนั ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคคลเป็ นผูม้ ีความสามารถ มีวจิ ารณญาณและเป็ นผูร้ ู ้เท่าทันสื่อในทุกรู ปแบบจนทาให้
บุคคลนั้นสามารถตีความหมายจากสิ่งที่ได้พบเห็น ฟัง ได้ยนิ เป็ นการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่
ทันสมัยและไวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นทักษะที่จะเป็ นในการรู ้เท่าทันสื่อมีนกั วิชาการได้กล่าวไว้
ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การรู ้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. การรับสื่อ การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง หู ตา จมูก ลิ้น กาย เมื่อมีการรับสื่อ
เกิดขึ้นสมองจะสัง่ การคิดและปรุ งแต่งให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2556) ทักษะนี้
จะช่วยให้บุคคลนั้นรับรู ้ขอ้ มูลที่เหมาะสม (Eristi & Erdem, 2017)โดยขึ้นอยูท่ ี่ความน่าสนใจของ
เนื้อหาข้อมูล ซึ่งไม่จาเป็ นต้องรู ้ถึงความสาคัญของเนื้อหาของสื่อนั้น ๆ (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์,
2540)
2. การเข้าใจสื่อ ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลนั้นรับรู ้ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Eristi &
Erdem, 2017) เมื่อผูร้ ับสารมีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของสื่อนั้น ๆ ก็จะสามารถรับรู ้ถึงประเด็นที่
สื่อต้องแสดงให้เห็น (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2540) ซึ่งผูร้ ับสารแต่ละคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ตีความหมายไปคนละแบบ ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เดิม พื้นฐานการศึกษา และคุณสมบัติต่าง ๆ
ในการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการรับรู ้ขอ้ มูลของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2556)
3. การวิเคราะห์สื่อ ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถตรวจสอบรู ปแบบข้อมูล (Eristi &
Erdem, 2017) การแยกแยะข้อเท็จจริ งในการนาเสนอของสื่อ วัตถุประสงค์ของสื่อ พิจารณา
ตีความหมายที่แอบแฝงมาในสื่อนั้น (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2540) นอกจากนี้ยงั สามารถรับรู ้ถึง
ผลกระทบของสื่อทีม่ ีต่อตนเอง รวมถึงจรรยาบรรณของสื่อ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2556)
4. การประเมินค่าสื่อ ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังประสบการณ์
(Eristi & Erdem, 2017) เพือ่ พิจารณาว่าสื่อนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งเนื้อหา หรื อวิธีการ
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นาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ และเพราะเหตุใดสื่อเหล่านั้นถึงมีความสนใจ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2556)
รวมถึงตีความเนื้อหาโดยเชื่อมโยงกับบริ บทด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ว่ามีความ
เกี่ยวข้องในด้านใดหรื อไม่ (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2540)
5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ทักษะนี้จะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถมีส่วนร่ วมหรื อ
มีปฏิสมั พันธ์ (Eristi & Erdem, 2017) ในการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง ซึ่งจะต้องมีวธิ ีการใช้สื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น รวมถึงมีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้อย่างทันท่วงที (พรทิพย์
เย็นจะบก, 2556)
ซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ สามารถสรุ ปได้วา่ มีงานวิจยั
ที่หลากหลายได้จดั แบ่งทักษะการรู ้เท่าทันสื่อเป็ นหลายมิติที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถวัดได้ 5 ระดับ
ของทักษะการรู ้เท่าทันสื่อได้ ดังนี้
1. ทักษะการเปิ ดรับสื่อ คือ ความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูลสมองจะตีความหมายและ
ปรุ งแต่งให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
2. ทักษะการเข้าใจสื่อ คือ ความสามารถของระดับที่ผรู ้ ับสื่อมีความรู ้ ความเข้าใจสื่อ
ตามบริ บทต่าง ๆ ทั้งหน้าที่ของสื่อ ความหมาย โดยมีการตีความหมายได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของสื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์เดิม พื้นฐานความรู ้ ตลอดจนการรับรู ้ขอ้ มูลของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกัน
3. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ คือ ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของสื่อรู ้วา่ สื่อ
ที่นาเสนอมีวตั ถุประสงค์อย่างไร มีขอ้ เท็จจริ งมากน้อยเพียงใด สามารถวิเคราะห์ความหมายแฝง
ในเนื้อหาของสื่อ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ของสื่อได้วา่ มีความเกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมทาง
สังคมหรื อไม่
4. ทักษะการประเมินค่าสื่อ คือ ความสามารถในการพิจารณาถึงคุณค่าของสื่อว่ามี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งเนื้อหาหรื อรู ปแบบการนาเสนอต่าง ๆ โดยวิเคราะห์วา่ ทาไมเราจึงเกิด
ความสนใจ ความพอใจ รวมถึงสามารถตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัยได้
5. ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ คือ ความสามารถในการพิจารณาสื่อเพือ่ สร้าง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง โดยสามารถส่งสารต่อให้บุคคลอื่นได้รับรู ้ รวมถึงมีปฏิกิริยาตอบโต้
สามารถวิจารณ์และตอบโต้สื่อนั้นได้
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แนวคิด ทฤษฎีผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ความหมายและคานิยามผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารหรื ออาหารเสริ ม ไม่ใช่อาหารที่จามารับประทานเป็ นอาหารมื้อหลัก
ได้ โดยอาหารเสริ มมีวตั ถุประสงค์สาหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติ ไม่ใช่มุ่งเน้นให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
แต่ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่วนใหญ่จะมีรูปแบบและส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ยาที่จะสามารถรักษาโรคทัว่ ไปได้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เป็ นคาที่สาหนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บัญญัติข้ นึ
เพือ่ ใช้เรี ยกชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพหรื ออาหารเพือ่ สุขภาพ มีความหมายว่าเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากอาหารหลัก ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบ เม็ด แคปซูล ชนิดผงสาหรับชง
ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความเห็นให้ใช้คาว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เนื่องจากข้อเท็จจริ งที่วา่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มไม่ใช่อาหารปกติ อาจจะสื่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สารอาหารบางอย่างแก่ร่างกาย ซึ่งได้แก่ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ (อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558)
คานิยามผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
พีรพัฒน์ แพงมา (2546) ได้ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรง
นอกเหนือจากอาหารหลัก ซึ่งอยูใ่ นรู ปของเม็ก แคปซูล ผล เกล็ด ของเหลว หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ
มีจุดมุ่งหมายสาหรับผูท้ ี่มีสุขภาพปกติ เช่น น้ ามันตับปลา ในอาหารรู ปแบบเม็ด หรื อผงชง เป็ นต้น
เพือ่ มุ่งหมายในการให้สารอาหารบางอย่างที่อยูใ่ นรู ปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
อาณดี นิติธรรมยาง (2547) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นอาหารที่มีสารอาหารหรื อสารประกอบ
ชนิดใดชนิดหนึ่งสู งกว่าปกติ และสารเหล่านั้น สามารถป้องกัน รักษา เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
ร่ างกายได้ในระดับที่สูงกว่าอาหารทัว่ ไป
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้สาหรับรับประทานนอกเหนือจากอาหารหลัก มีจุดมุ่งหมายสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีสุขภาพปกติ
เพือ่ ทดแทนสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายบกพร่ องโดยมีการคาดหวังประโยชน์จากสารอาหาร
เหล่านั้นเพือ่ สุขภาพที่ดีข้ นึ
ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพลินใจ ตังคณะกุล (2554) ได้จาแนกประเภทผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารตามคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ดงั นี้
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1. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสุขภาพ โดยมีการระบุสรรพคุณว่าเป็ นอาหารบารุ ง
ร่ างกาย รับประทานแล้วจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีข้ นึ เช่น รังนก โสม หูฉลาม และซุปไก่สกัด
เป็ นต้น
2. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งและรักษาโรค ที่ช่วยในการบารุ งสุขภาพทั้งผิวพรรณ
ภายนอก และสุขภาพภายใน เช่น น้ ามันตับปลา เลซิทิน นมผึ้ง และสาหร่ ายคลอเรลลา เป็ นต้น
3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มลดน้ าหนัก เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อรู ปร่ าง ช่วยเผาผลาญ
พลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ยงั ช่วยในการควบคุมน้ าหนัก เช่น ผลิตภัณฑ์จากบุก เมล็ดแมงลัก และ
สารสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเล เป็ นต้น
4. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนักกีฬา มีสารอาหารทีใ่ ห้พลังงานอย่างรวดเร็ว เช่น เครื่ องดื่ม
กลูโคส เครื่ องดื่มเกลือแร่ ชนิดต่าง ๆ เจลเสริ มพลังงาน เป็ นต้น
5. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทอื่น ๆ โดยการเสริ มสารบางชนิดให้สูงขึ้น เช่น ใยอาหาร
แคลเซียม กรดอะมิโน ธาตุเหล็ก เป็ นต้น เพือ่ เป็ นทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มที่ได้รับ
สารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
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ตารางที่ 2-1 สถานการณ์โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในปั จจุบนั
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั มีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจานวนมากที่พดู ถึง
สรรพคุณเกินจริ ง ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่พบเห็นขาดการตระหนักรู ้ในการเปิ ดรับสื่อ ส่งผลให้ตกเป็ น
เหยือ่ ของสื่อโฆษณาหลอกลวง ดังตัวอย่างจากสถานการณ์เหล่านี้
ชื่อเรื่ อง
ระวัง! วิตามิน & อาหาร
เสริ ม...เพิม่ อันตราย
(แม่นอ้ งเล็ก, 2017)

รายละเอียด

บริ ษทั อาหารเสริ มต่าง ๆ มีการระดมทุนสร้างโฆษณากันอย่างเต็มที่
จนทาให้หลายครอบครัวพากันซื้อเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอาหารเสริ ม
เหล่านั้นจะช่วยให้ลูกฉลาดขึ้น ทั้ง ๆ ที่ความจริ งแล้วโฆษณานี้มี
ลักษณะที่กล่าวเกินจริ ง เรี ยกได้วา่ เข้าข่ายโฆษณาหลอกลวงที่ใช้ท้งั
ภาพ เสี ยง เพือ่ โน้มน้าวผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจ ด้วยอิทธิพลของ
การตลาดและการโฆษณาต่าง ๆ ทาให้หลายครอบครัวให้ความสาคัญ
กับอาหารเสริ ม ทั้ง ๆ ที่อาหารจากธรรมชาติน้ นั หากกินให้ถูกต้อง
ถูกส่วน ก็จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ในขณะที่การกินอาหาร
เสริ ม อาจเกิดปั ญหาการ “ล้นเกิน” ของวิตามิน เกลือแร่ หรื อสาร
ต่าง ๆ ที่มากเกินจาเป็ น จนกลับกลายเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของ
แถมสิ้นเปลืองเงินทองอย่างน่าเสียดาย
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
ชื่อเรื่ อง
อาหารเสริ มเพิม่ น้ านม
โฆษณาหลอกลวง อย.
จ่อฟัน...!!!
(อย.จ่อฟัน!”ฟี นูแคป”
เพิม่ น้ านมโฆษณาลวง,
2560)

รายละเอียด

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งพบผลิตภัณฑ์ฯดังกล่าวระบุชื่อ “ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ฟี นูแคป” และพบอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า ช่วยขับน้ านม
บารุ งน้ านม ลดน้ าตาลในเลือด ลดคอเรสเตอรอล ขับลมในลาไส้
กระชับมดลูก ชะลอความแก่ ซึ่งข้อความที่ทาการโฆษณาเหล่านี้ลว้ น
เข้าข่ายการให้ขอ้ มูลที่เกินจริ ง ส่งผลให้สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะระงับโฆษณาและเรี ยกผูเ้ กี่ยวข้องมาดาเนินการตาม
กฎหมาย
อย. สัง่ จับ อาหารเสริ ม
โฆษณาเกินจริ ง อ้างกิน
แล้วนมใหญ่ รู ฟิต
กระชับ
(วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์,
2018)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร พบว่ามีการกล่าวอ้างสรรพคุณไปในทาง
ยารักษาโรคปรับโครงสร้างของร่ างกาย เช่น เพิ่มขนาดหน้าอก
ทาให้ผวิ ขาวใส ซึ่งแท้จริ งแล้วผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทุกชนิด ไม่มี
คุณสมบัติในการรักษาโรคต่าง ๆ และไม่ได้ช่วยเสริ มเรื่ องทางเพศ
นอกจากเสียเงินโดยไม่จาเป็ นแล้ว อาจจะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ผลข้างเคียงที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายโดยคาดไม่ถึงได้ ที่ผา่ นมา
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ตารางที่ 2-1

(ต่อ)

ชื่อเรื่ อง

รายละเอียด
คณะกรรมการอาหารและยาได้มีการตรวจจับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่
กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ งในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็ นตัวแทนบอกเล่าสรรพคุณ ซึ่งพบโฆษณาเหล่านี้ผา่ นเว็บไซต์
เคเบิลทีวี วิทยุ หรื อตามหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ เป็ นต้น

คนไทยเชื่ อโฆษณาง่ าย
ถูกหลอกซื้อผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพอันตราย
(ไพศาล ดั่นคุ้ม, 2559)

คณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า คนไทยยังหลงเชื่อโฆษณา
จนได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริ ง ทาให้
บางรายสูญเสี ยโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทาให้โรคที่
เป็ นมีความรุ นแรงมากขึ้น โดยปั จจุบนั ยังคงพบปั ญหาการลักลอบ
ใส่สารสเตียรอยด์ โดยนาไปผสมในยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเครื่ องดื่มสมุนไพร ซึ่งบางรายที่รับประทานไปแล้วมีอาการ
ดีข้ นึ คิดว่าเป็ นสิ่งอัศจรรย์ แต่ท้งั หมดเป็ นผลมาจากสารสเตียรอยด์
ทั้งสิ้น เพราะเป็ นยาที่ออกฤทธิ์เร็วทาให้ผใู ้ ช้รู้สึกดีข้ นึ ในทันที ซึ่ง
ปั ญหาการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสมนี้ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
ของผูท้ ี่ใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2-2 งานวิจยั เรื่ องการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
ผลการศึกษา
1 เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง เป็ นการศึกษาประเภทและลักษณะของภาพที่ใช้ประกอบในสื่อ
(2552)
โฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ เกณฑ์การคัดเลือกภาพที่นามาใช้ใน
สื่อโฆษณา รวมถึงศึกษาความพึงพอใจในสื่อโฆษณาประเภท
สิ่งพิมพ์ที่มีภาพประกอบของห้างสรรพสินค้าของผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามาใช้บริ การ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ภาพที่ใช้ในการสื่อโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพ์ของห้างสรรพสินค้า ในเขตเมืองชลบุรี มีการใช้
โบวชัวร์ โปรส์เตอร์ และป้ายคัตเอาท์เป็ นสื่อบ่อยที่สุด มีเกณฑ์
การคัดเลือกภาพที่มาโฆษณาต้องมีความชัดเจนสื่อความหมาย
ได้ดี ไม่เกินจริ งและมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
มีผใู ้ ช้บริ การบางรายเห็นว่า ภาพบางอย่างมีความเกินจริ ง
จาเป็ นต้องไปดูสินค้าจริ งก่อนทาการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้
อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจในภาพโฆษณา
สินค้า รวมถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด
2 อรอุษา สุวรรรณมณี การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอัตราการโฆษณายาที่ผดิ
(2555)
กฎหมาย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แอบอ้างสรรพคุณทางวิทยุ
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งมีการแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 3 ส่วน 1. ศึกษาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิ
กฎหมาย 2. ประเมินโอกาสที่โฆษณาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. ทดสอบการรับรู ้ในตัวผูบ้ ริ โภคว่าโฆษณาเหล่านั้นมีขอ้ มูลที่
เป็ นจริ งหรื อไม่ หากโฆษณาเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ังได้
มากจะส่งผลกระทบเชิงลบและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยตรง
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
3 กฤษฎา วิทยารัฐ
(2558)

4

ชไมพร คงเพชร
(2548)

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ผลการศึกษา
เพือ่ ศึกษากระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในวิทยุทอ้ งถิ่น
โดยมีการเผยแพร่ โฆษณาที่ผดิ กฎหมาย เป็ นการเก็บข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกถึงกระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผดิ กฎหมาย ซึ่งผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเผยแพร่
มี 3 ขั้นตอน 1. ค่าตอบแทนที่คุม้ กับความเสี่ยง โดยมิได้สนใจ
เรื่ องกฎหมาย 2. ชื่อเสียงที่เป็ นผลมาจากการโฆษณานัน่ คือ
การติดตลาด 3. การโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการที่
หน่วยงานภาครัฐเพิกเฉย จึงถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งในการก่อ
ปั ญหาเหล่านี้ ดังนั้น หน่วยงานที่ควบคุมกากับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ ควรมีมาตรการเพือ่ การจัดการกับ
ปั ญหาการโฆษณาที่ผดิ กฎหมายของวิทยุทอ้ งถิ่น ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารู ปแบบการหลอกลวงที่
ปรากฏอยูใ่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ ศึกษาลักษณะทางสังคม
ของผูท้ ี่ถูกหลอกลวง ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็ นกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ มีคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
งานอินเทอร์เน็ตบ่อยมาก มีลกั ษณะการเข้าเว็บไซต์ ส่งผลให้
พื้นฐานของแต่ละบุคคลมีความรู ้ที่เตกต่างกันในการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มูลเหตุจูงใจใน
การเลือกเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมูลเหตุจูงใจที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ในการหาความรู ้ ความบันเทิง แต่ดา้ นความสัมพันธ์ไม่มีผลต่อ
ประสบการณ์ที่เคยถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
5 Gardner (1975)

6

Hasan (2011)

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ผลการศึกษา
มีการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู ้ในโฆษณาหลอกลวง แต่
ไม่เพียงพอสาหรับการทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงโฆษณาหลอกลวง
เหล่านั้น ดังนั้นบทความนี้มีวตั ถุประสงค์ในการเสนอ
แนวความคิด วิธีการทาความเข้าใจในโฆษณาหลอกลวง
เพือ่ เป็ นสร้างความเข้าใจรวมถึงการวัดโฆษณาหลอกลวง
ผลการวิจยั พบว่า โฆษณาหลอกลวง จาเป็ นต้องทาการทดสอบ
เพือ่ วัดผล จึงจะมีการตัดสินว่าโฆษณานั้นหลอกลวงได้ก็ต่อเมื่อ
มีหลักฐาน แต่ในปั จจุบนั กฎหมายต่าง ๆ สามารถช่วยให้ธุรกิจ
โฆษณาหลอกลวงเหล่านี้ดาเนินต่อไปได้ ธุรกิจเหล่านี้มกั จะใช้
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์เพือ่ การโฆษณาเช่น การใช้ดารา
นักแสดงที่น่าเชื่อถือมาโฆษณาสินค้า เป็ นต้น
ผลกระทบของการโฆษณาการหลอกลวงของลูกค้าที่มีความ
จงรักภักดีในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมใน
ปากีสถาน เป็ นการศึกษาผลกระทบการโฆษณาหลอกลวง
ของลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่ออุตสาหกรรมการสื่อสาร
โทรคมนาคม ในปากีสถาน มีการวัดตัวแปรอยู่ 4 ด้าน คือ
ค่าโทร การครอบคลุมของเครื อข่าย คุณภาพเครื อข่าย และ
การบริ การลูกค้า ที่จะเป็ นตัววัดการโฆษณาหลอกลวง โดย
ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีการยืนยันว่าโฆษณาของระบบโทรคมนาคม
มีการหลอกลวงอยูจ่ ริ ง แต่มากหรื อน้อยขึ้นอยูโ่ ฆษณานั้น ๆ
และลูกค้าก็มีการตอบรับที่ดีจากการโฆษณาเหล่านี้ งานวิจยั ยัง
บอกอีกว่าผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายระบบการสื่อสารไม่มีเจตนาจะ
หลอกลวงในโฆษณาแต่จะเป็ นการมองในเชิงการแข่งขันกับ
คู่แข่งรายอื่นมากกว่าการที่จะใช้โฆษณาหลอกลวงเพือ่ ดึงส่วน
แบ่งการตลาด สิ่งเดียวที่จะสามารถพิสูจน์วา่ โฆษณาชิ้นนั้นมี
การหลอกลวงมากหรื อน้อย คือการพิจารณาไตร่ ตรองโฆษณา
เปรี ยบเทียบกับความเป็ นจริ งในสถานการณ์ปัจจุบนั
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
7 Chaouachi and
Rached (2012)

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาการรับรู ้โฆษณาหลอกลวง ซึ่งได้ศึกษาจาก
มุมมองต่าง ๆ ทาให้เข้าใจแนวคิดการหลอกลวงได้ดีข้ นึ โดยการ
วัดจากหลายมิติ อันดับแรกคือ การรับรู ้ความจริ ง เกี่ยวกับระดับ
ความน่าเชื่อถือของโฆษณา ในส่วนของการวัดการรับรู ้มีการวัด
ด้วยจานวนข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อคาถาม อย่างที่สอง คือ ด้าน
จริ ยธรรม ที่ถูกสะท้อนให้เห็นว่าการโฆษณาหลอกลวงเป็ นสิ่งที่
ผิดจรรยาบรรณที่ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคและคู่แข่ง ในส่วน
ของการวัดการรับรู ้มีการวัดด้วยจานวนข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
คาถาม ซึ่งผลที่ได้จากการวัดการรับรู ้โฆษณาหลอกลวงบ่งบอก
ว่า การโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้อาจเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
โดยใช้โฆษณาเป็ นสื่อกลางในการขายสินค้า แต่เมื่อผูบ้ ริ โภค
เกิดการรับรู ้ถึงโฆษณาหลอกลวงจะส่งผลกระทบต่อหลาย
บริ ษทั โดยการโฆษณาบางอย่างอาจจะไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง
แต่ผบู ้ ริ โภคอาจมองโฆษณาเหล่านั้นในแง่ลบเพราะคิดว่าเป็ น
สิ่งหลอกลวง

จากการศึกษาการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มีการศึกษาในด้านของป้ายโฆษณาที่กล่าวผิดวัตถุประสงค์ การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริ งผ่านทาง
วิทยุ การหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต หรื อแม้แต่การไม่ได้ต้งั ใจที่จะโฆษณาหลอกลวงผูบ้ ริ โภค ซึ่ง
ผลการศึกษาของงานวิจยั นี้มีการสรุ ปถึงผลการศึกษาว่า มีการสร้างการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ตามความแตกต่างกันในด้านพื้นฐานและบริ บทของแต่ละบุคคล รวมถึงมีการรณรงค์ให้เกิดการ
ตระหนักรู ้ในโฆษณาหลอกลวงแต่ยงั ไม่เพียงพอสาหรับให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักและเข้าใจถึง
ผลกระทบของโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2-3 งานวิจยั เรื่ องศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่ อ

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
1 ณพล ผลากรกุล
(2559)

2

จินตนา
ตันสุวรรณนนท์
(2558)

ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
ผลการศึกษา
เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการโฆษณาบนเว็บไซด์เครื อข่ายสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ต่อการดาเนินชีวติ และสร้างแนวทางการรู ้เท่าทัน
สื่อต่อการโฆษณาบนเฟซบุก๊ ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผลที่
ได้ พบว่า ผลกระทบด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมเฟซบุก๊ มีการ
แบ่งเป็ น 1. ผูบ้ ริ โภคมีสภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการ
แยกแยะโฆษณาว่าโฆษณาเหล่านั้นมีนยั แอบแฝงข้อมูลที่เป็ นเท็จ
2. สภาวะของกลุ่มผูผ้ ลิตโฆษณาที่ขาดความรับผิดชอบ มีการกล่าว
อ้างสรรพคุณเกินจริ ง ที่ส่งผลกระทบต่อปั ญหาทางกฎหมาย
จรรยาบรรณรวมถึงจริ ยธรรรม 3. ปั ญหาในการสร้างค่านิยมที่ผดิ
ซึ่งผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคยังขาดการไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโฆษณาและตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลได้
งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์และการเปรี ยบเทียบ
ของการรู ้เท่าทันสื่อกับพฤติกรรมการบริ โภคนิยม โดยมีการ
วิเคราะห์วา่ การรู ้เท่าทันสื่อเป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่สามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมบริ โภคนิยม ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดนี้มาใช้
เป็ นแนวทางในการคาดการณ์วา่ เยาวชนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันจะมีการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาและพฤติกรรมบริ โภค
นิยมแตกต่างกัน ผลที่ได้คอื ผูบ้ ริ โภคมีการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาที่
ไม่มีความเหมาะสม และมีการรู ้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละบุคคล โดยทั้งหมดนี้จะเป็ นแนวทางให้กบั องค์กรหรื อผูท้ ี่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้ใช้เป็ นแนวทางในการใช้คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายเพือ่ สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ผูบ้ ริ โภคของ
เยาวชนไทยต่อไป
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ตารางที่ 2-3 (ต่อ)

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
3 เมสิริณ ขวัญใจ
(2551)

4

ภาวิณี ภาพันธ์
(2557)

ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพือ่ ศึกษาลักษณะแบบแผนพฤติกรรมใน
การเข้าถึงสื่อโทรทัศน์และการเปิ ดรับเนื้อหารายการโทรทัศน์ของ
เด็ก รวมถึงวิเคราะห์ทกั ษะและความสามารถในการรู ้เท่าทันสื่อ
โทรทัศน์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจที่จะ
พิสูจน์ให้เห็นว่า เด็กไทยในปั จจุบนั มีความสามารถในการรู ้เท่าทัน
สื่อโทรทัศน์มากน้อยเพียงใด โดยผลการวิจยั พบว่า ในแต่ละวันเด็ก
ใช้เวลาในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์หลายชัว่ โมง และเลือกเปิ ดรับสื่อ
ได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกช่องทางสื่อที่ตนเองชื่นชอบ นอกจากนี้
เด็กยังมีทกั ษะและความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความหมาย และ
ประเมินคุณค่าของเนื้อหารายการโทรทัศน์ทุกประเภท เด็กมีการ
ตระหนักรู ้ถึงข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในข่าวโทรทัศน์โดยได้รับแรง
เสริ มและมุมมองจากพ่อแม่ รวมถึงเด็กยังสามารถแยกแยะการ
กระทาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกม
บนเฟซบุก๊ รวมถึงการรู ้เท่าทันการเล่นเกมบนเฟซบุก๊ ของกลุ่ม
เยาวชน ซึ่งผลวิจยั พบว่า เยาวชนบางกลุ่มมีการใช้เวลาเล่นเกมมาก
ที่สุด ถึง 10 ชัว่ โมง เพือ่ คลายเครี ยดจากการเรี ยน ระบายอารมณ์
หาเพือ่ น แต่เยาวชนบางกลุ่มไม่เล่นเกมเพราะเหตุผลที่วา่ เป็ นสิ่งที่
ไม่มีประโยชน์ เสี่ยงต่อการเสพติดเกม และจะส่งผลกระทบใน
ด้านอื่น ๆ ตามมา ในด้านการรู ้เท่าทันเกมออนไลน์บนเฟซบุก๊
มีการแบ่งขั้นตอนการรู ้เท่าทันออกเป็ น 4 ขั้นตอน 1. การเข้าถึง
2. การวิเคราะห์และประเมินผล 3. ความรับผิดชอบและจริ ยธรรม
4. ขั้นแบ่งปั นความรู ้แบะการแก้ไขปั ญหา ซึ่งผลที่ได้พบว่า การเล่น
เกมจะส่งผลกระทบต่อตนเอง ทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย ขาดการ
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความรุ นแรง ในด้าน
ข้อดี พบว่า เป็ นการคลายเครี ยด ให้ความบันเทิง สร้างรายได้
ช่วยการเรี ยนรู ้เสริ มสร้างทักษะ
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ตารางที่ 2-3 (ต่อ)

ลาดับ
ผูว้ จิ ยั
5 Eristi and Erdem
(2017)

ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ
ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของผูใ้ ช้สื่อ
โดยสามารถพัฒนาได้ตามกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง
(Access) การวิเคราะห์ (Analyze) การประเมิน (Evaluate) การมี
ส่วนร่ วม (Communicate) ซึ่งการวัดศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อใน
ตัวแปรของการวัดทั้งหมด 4 ด้าน โดยในด้านการเข้าถึง (Access)
การวิเคราะห์ (Analyze) การประเมิน (Evaluate) การมีส่วนร่ วม
(Communicate) มีการแบ่งเป็ นข้อคาถามจานวนการวัด ตัวแปรละ 2
ข้อคาถามซึ่งผลการวิจยั พบว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ในด้านการ
เข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ และการประเมินสื่อ เป็ นสิ่งที่ช่วยในการ
เพิม่ ทักษะในการรู ้เท่าทันสื่อ ให้ทนั ต่อสื่อในยุคปั จจุบนั ไม่ให้ตก
เป็ นทาสของสื่อ รวมถึงเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเองในการ
สร้างศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างการเรี ยนรู ้
เพือ่ สามารถบอกต่อให้กบั บุคคลอื่น หรื อสามารถตอบโต้สื่อนั้นได้

จากการศึกษาศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีการศึกษา
ในด้านของผลกระทบจากเฟซบุก๊ การรู ้เท่าทันสื่อของการบริ โภคนิยม และการรู ้เท่าทันสื่อของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภควัยเด็ก รวมถึงการรู ้เท่าทันสื่อเกมออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจยั นี้มีการสรุ ปถึงผล
การศึกษาว่า มีการวัดศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อของกลุ่มผูบ้ ริ โภค มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและการรู ้เท่าทันสื่อเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพือ่ สร้างภูมิคุม้ กันในกับ
ผูบ้ ริ โภคให้ทนั ต่อสื่อโฆษณาหลอกลวงในปั จจุบนั รวมถึงมีการวิเคราะห์ทกั ษะความสามารถ
ในการรู ้เท่าทันสื่อเพือ่ การพัฒนาความสามารถในการแยกแยะสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างกันในด้านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการสร้างแนวทางการรู ้เท่าทันสื่อต่อ
โฆษณาหลอกลวง
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จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2-4 งานวิจยั เรื่ องผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ลาดับ
1

2

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผูว้ จิ ยั
ผลการศึกษา
เสกสรร วีระสุข
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์
(2557)
อาหารเสริ มประเภทวิตามินในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยมีการซื้อสินค้าผ่านร้าน Watson/
Boots และแบรนด์ที่ได้รับความนิยมคือ Blackmores ซึ่งผูบ้ ริ โภค
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเป็ นเภทบารุ งร่ างกายมากที่สุด
เพราะเป็ นการดูแลสุขภาพเพือ่ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในด้าน
การตลาดมีการเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มคนวัยทางาน โดยเน้น
การให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุกญั ญา เรี ยงเครื อ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
(2554)
อาหารเสริ มกระชับสัดส่วน Wealthy พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั
ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งสื่อประขา
สัมพันธ์ใด ๆ เป็ นหลัก แต่ให้ความสาคัญในด้านของตัวผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารนั้นจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตที่ดี มีราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ และการให้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ชัดเจนเพราะจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจที่ง่ายขึ้นและตรงต่อความ
ต้องการมากที่สุด
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ลาดับ
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ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผูว้ จิ ยั
ผลการศึกษา
นัทธมน
งานวิจยั นี้เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เดชประภัสสร
อาหารเสริ มทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ปัจจัยทางด้าน
(2558)
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 23-30 ปี มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 40,000 บาท
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ซึ่งผูบ้ ริ โภคมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลาในการ
เดินทางรวมถึงสามารถติดต่อกับผูข้ ายได้อย่างชัดเจน โดยมีการซื้อ
สินค้าที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านราคาและคุณภาพ นอกจากนี้
ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญในด้านของบรรจุภณั ฑ์ที่มีชื่อเสียง และ
รู ปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ในด้านของการประชาสัมพันธ์
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกอ่าน
สรรพคุณเอง หรื อการดูรีววิ สินค้าจากผูท้ ี่เคยใช้มาแล้ว ไม่ได้เกิด
จากการอวดอ้างสรรพคุณผ่านการประชาสัมพันธ์การโฆษณา
สุภฎั ตา บุญอนันต์ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ การควบคุมน้ าหนัก
(2546)
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-35 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท มีพฤติกรรม
ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่ การควบคุมน้ าหนักนานถึง
1-2 เดือน จึงจะเห็นผลโดยน้ าหนักลดลง 1-2 กิโลกรัม โดยปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด มีการซื้อผ่านร้านขายยาที่ใกล้และ
สะดวก ซึ่งการตัดสินใจซื้อคานึงถึงคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการความปลอดภัยในการรับประทานผลิตภัณฑ์
และไม่ให้เกิดผลข้างเคียงตามมา นอกจากนี้ดา้ นราคาต้องมีความ
เหมาะสมกับปริ มาณของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการตัดสินใจซื้อตาม
การแนะนาจากคนรู ้จกั ที่ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดี จึงเกิดความสนใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมาทดลองตาม
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ผูว้ จิ ยั
มธุพร ผ่องแผ้ว
(2546)

พัทธนินทร์
สมัยรัฐ (2548)

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้เพือ่ ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพของประชาชนในจังหวัด
ชลบุรี โดยผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 บาทขึ้นไป
เป็ นนิสิต/นักศึกษา ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพือ่ บารุ งร่ างกายมากที่สุด โดยพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่อน้อยหรื อมากไม่มีผลต่อทัศนคติการบริ โภคอาหาร
เสริ ม ซึ่งหมายความว่า ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมีการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมากน้อยเพียงใด ผูบ้ ริ โภคก็ยงั มีทศั นคติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มในแง่ลบ ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้นมีคุณค่าที่จาเป็ นต่อร่ างกาย แต่ผบู ้ ริ โภค
ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยเป็ นหลัก และด้วย
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารว่าตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรงอยูแ่ ล้วไม่
จาเป็ นต้องรับประทานอาหารเสริ มแต่อย่างใด
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการรับสารผ่านสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพือ่ การลดน้ าหนัก ของกลุ่มผูห้ ญิงในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มประชากรเพศหญิง อายุ 20-40 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สามารถบอกรายละเอียดของสินค้า
ได้อย่างชัดเจน มีความสาคัญในการสื่อสารอยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่องจากรู ปแบบการนาเสนอสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพือ่
การลดน้ าหนักไม่สามารถกระตุน้ ความน่าสนใจของกลุ่มประชากร
เพศหญิงได้ อีกทั้งข้อจากัดในการใช้ถอ้ ยคาในการโฆษณา จึงทา
ให้การออกแบบโฆษณานั้นไม่สามารถสื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
รายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ในทันที
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การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาในด้าน
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มทั้งใน
การตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และทัศนคติต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม โดย
ทั้งหมดมีการศึกษาเพือ่ อธิบายเหตุผลในการตัดสิ นใจต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ทั้งในด้าน
ของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง และทัศนคติต่าง ๆ เพือ่ เป็ นสร้างกลยุทธ์ทางการตลอดเพือ่ ส่งเสริ ม
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ดังนั้นจากการศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่ อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จากเอกสารงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่พบงานวิจยั ใด
ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทัน
สื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เพือ่ ศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์บนพื้นฐานความรู ้ที่แตกต่างกัน โดยการใช้ทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1. ด้านการเปิ ดรับสื่อ 2. ด้านการเข้าใจสื่อ 3. ด้านการวิเคราะห์สื่อ
4. ด้านการประเมินสื่อ 5. ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ โดยนาองค์ประกอบเหล่านี้มาวัด
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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สมมติฐานในการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ (H1)
อายุ (H2)
ระดับการศึกษา (H3)
ระดับรายได้ต่อเดือน (H4)

ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง (H5)
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรับสื่อ (H6)

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร

ทักษะการเข้าใจสื่อ (H7)
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ (H8)
ทักษะการประเมินค่าสื่อ (H9)
ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
(H10)
ภาพที่ 2-2 โมเดลแสดงศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
H1 : เพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548)
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H2 : อายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548)
H3 : ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548)
H4 : ระดับรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (นัทธมน เดชประภัสสร, 2558)
H5 : ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (ปาริ ฉตั ร ตั้งพันธ์ประเสริ ฐ, 2550)
H6 : ทักษะการรับสื่อ ส่งพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร (กฤชณัท แสนทวี, 2553)
H7 : ทักษะการเข้าใจสื่อ ส่งพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2557)
H8 : ทักษะการวิเคราะห์สื่อ ส่งพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (จุฑารัตน์ สมจริ ง, 2557)
H9 : ทักษะการประเมินสื่อ ส่งพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร (ปิ ยนุช สาที, 2559)
H10 : ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ส่งพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (อดุลย์ เพียรรุ่ งโรจน์, 2543)
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน

ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
1. ด้านความจริ ง
2. ด้านจริ ยธรรม
(Chaouachi & Rached, 2012)

ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
1. ทักษะการรับสื่อ
2. ทักษะการเข้าใจสื่อ
3. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
4. ทักษะการประเมินค่าสื่อ
5. ทักษะการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์
(Eristi & Erdem, 2017)
ภาพที่ 2-3 กรอบแนวคิดในการวิจยั (ดัดแปลงจาก Bloom’s Taxonomy, 1965)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยการสารวจ (Survey research
nethod) ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพการรู ้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาหลอกลวง โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
4. ลักษณะของแบบสอบถาม
5. การจัดทาและวิเคราะห์ผล
6. สถิติที่ใช้ในการวิจยั

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่เคยรับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ที่อยูใ่ นจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนประชากรในกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากร
(Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากการตรวจสอบจากประชากรจาก
สานักงานสถิติจงั หวัดชลบุรี พบว่ามีประชากรในจังหวัดชลบุรีท้ งั หมด 1,483,049 คน (สานักงาน
สถิติจงั หวัดชลบุรี, 2560) โดยใช้ขนาดประชากรสูงที่สุดคือ 100,000 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน
และเพือ่ ป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงสารองกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ อีก 16 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน

90
สูตรของ Krejcie and Morgan (1970)
𝑋 2 𝑁𝑝(1−𝑝)
n = 𝑒 2 (𝑁−1)+𝑋 2𝑝(1−𝑝)

n
N
e
X2
p

=
=
=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95%
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p = 0.5)

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
เมื่อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 400 ตัวอย่างแล้ว จึงเลือกใช้การสุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็ น (Non-probability) เป็ นการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวกหรื อโดยบังเอิญ (Convenience sampling) ซึ่งใช้แบบสอบถามและคลิป
วีดิโอทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ เพือ่ เก็บข้อมูลตามกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยเห็นโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปแจกกับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย เพราะ
ต้องการวัดผลของกลุ่มประชากรที่มีความรู ้ และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
2. แบบสอบถามมีท้งั หมด 4 ส่วน เมื่อผูต้ อบแบบสอบถามทาส่วนที่ 3 เสร็จเรี ยบร้อย
ก่อนที่จะทาส่วนที่ 4 ทางผูว้ จิ ยั จะให้ผตู ้ อบแบบสอบถามดูคลิปวีดิโอตัวอย่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารให้ดูเพือ่ วัดการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
3. ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นทาการ
บันทึกข้อมูลจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บแบบสอบถามมาลงในหน่วยความจาคอมพิวเตอร์เพือ่ ประเมินผล
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้นั ตอนดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
การรู ้เท่าทันสื่อ การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง เพือ่ กาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้าง
เครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ สามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close ended question)
ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยคาถามแต่ละข้อแสดงประเภทของข้อมูลดังนี้
ข้อ 1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ได้แก่
1. ชาย
2. หญิง
ข้อ 2 อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) ซึ่งการกาหนดช่วง
อายุจะถูกกาหนดออกเป็ นช่วง ๆ ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้ช่วงอายุ กลุ่ม 10 ปี โดยแบ่งออกเป็ น
5 ช่วง ได้แก่
1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
2. 21-30 ปี
3. 31-40 ปี
4. 41 ปี ขึ้นไป
ข้อ 3 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ โดยกาหนดช่วงระดับ
การศึกษาออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา
3. ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาตรี
ข้อ 4 รายได้ต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ โดยการกาหนดช่วง
รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2. 10,001-20,000 บาท
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3. 20,001-30,000 บาท
4. มากกว่า 30,001 บาท
ข้อ 5 อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ได้แก่
1. นักเรี ยน/ นักศึกษา
2. ข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริ ษทั เอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัว
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................
ตารางที่ 3-1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยทาการศึกษาด้านความรู ้
ข้อคาถามเดิม
(ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสสะรา เหรี ยญขา,
2556)
1. คุณคิดว่าองค์กรสีเขียวจะดาเนินธุรกิจโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมได้
แค่ไหน
2. คุณว่าว่าองค์กรสีเขียวเป็ นองค์กรที่มีการ
ปรับตัวท่ามกลางวิกฤตทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. คุณคิดว่าการดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียวจะ
ช่วยให้ธุรกิจนั้นปรากฏจุดยืนด้านการเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
4. คุณคิดว่าการเริ่ มดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียว
คือการเริ่ มปรับปรุ งในเรื่ องของการใช้พลังงาน
อย่างสิ้นเปลือง การทาลายสิ่งแวดล้อม และการ
เบียดเบียนสังคม

ข้อคาถามในงานวิจยั นี้

1. ฉันไม่แน่ใจว่าโฆษณาแบบใดคือโฆษณา
หลอกลวง
2. ฉันไม่เคยเห็นโฆษณาหลอกลวง

3. ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม
4. เมื่อฉันดูโฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง เช่น โฆษณา
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เป็ นต้น นั้นส่ง
ผลกระทบต่อความรู ้สึกของฉัน
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ข้อคาถามเดิม
(ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสสะรา เหรี ยญขา,
2556)
5. คุณคิดว่าการดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียวถูก
มองว่าเป็ นเพียงการแสวงหาผลประโยชน์แอบ
แฝงทางธุรกิจ
6. คุณคิดว่าองค์กรสีเขียวจะมีการดาเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการดาเนินชีวติ ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภค
7. คุณคิดว่าการดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียว
ของภาคเอกชนหรื อธุรกิจเป็ นเพียงการผลิต
สินค้าหรื อบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น
8. คุณคิดว่าการดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียว
จาเป็ นต้องทาการตลาดแบบสีเขียวควบคู่ดว้ ย
9. คุณคิดว่าการดาเนินกลยุทธ์องค์กรสีเขียว
จาเป็ นต้องปรับให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ โภคที่ล่วงหน้าไปก่อนเสมอ
10. คุณคิดว่าองค์กรสีเขียวจะให้ความสาคัญ
ทางธุรกิจให้ดา้ นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลต่อแทนจากการทาธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จ

ข้อคาถามในงานวิจยั นี้

5. ฉันคิดว่าโฆษณาหลอกลวงส่งผลกระทบต่อ
สังคม
6. ฉันมักทราบถึงข้อและดีขอ้ เสียของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
7. ฉันเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการดู
โฆษณา

8. โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีการนาเสนอ
ในรู ปแบบหลอกลวง
9. ฉันคิดว่าโฆษณาที่กล่าวเกินจริ งขัดแย้งกับ
หลักจรรยาบรรณในทางธุรกิจ
10. เมื่อฉันดูโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มใน
ปั จจุบนั ฉันรู ้สึกได้วา่ โฆษณาลักษณะนี้เข้าข่าย
โฆษณาหลอกลวง
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ตารางที่ 3-2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยทาการศึกษาทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ข้อคาถามเดิม
ข้อคาถามในงานวิจยั นี้
(Eristi & Erdem, 2017)
ทักษะการรับ
ฉันมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อต่างๆใน 1. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจใน
การค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ตอ้ งการ โดยอาศัย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เครื่ องมือในการหาข้อมูลเหล่านั้น
2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
จากการดูโฆษณา
3. เมื่อฉันดูโฆษณาทาให้ฉนั มีอารมณ์ร่วมจากการ
ดูโฆษณาเหล่านั้น
ทักษะการเข้าใจสื่อ
ฉันสามารถรับรู ้ถึงบริ บทของสื่อในการ
1. ฉันมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อเป็ น
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ เพือ่ ความเข้าใจที่ อย่างดี
มากขึ้น
2. ฉันสามารถแยกแยะประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มจากการรับชมโฆษณาได้
3. การดูโฆษณาทาให้ฉนั สามารถเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น
4. ฉันสามารถรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของสื่อโฆษณา
ที่ฉนั ได้รับชม
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
ฉันสามารถตีความหมายและวัตถุประสงค์ 1. ฉันสามารถแยกแยะสื่อโฆษณาที่เข้าข่ายโฆษณา
จากเครื่ องมือต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมาก หลอกลวง
ขึ้น
2. ฉันสามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากสื่อโฆษณาที่ฉัน
รับชม
3. ฉันสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงใน
โฆษณา
4. ฉันทราบถึงผลกระทบของสื่อโฆษณาหลอกลวง
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
ข้อคาถามเดิม
(Eristi & Erdem, 2017)
ทักษะการประเมินสื่อ
ฉันสามารถระบุเนื้อหาของสื่อที่เป็ นอันตราย
เพือ่ ปกป้องตัวฉันเองได้ โดยการประเมิน
เนื้อหาของสื่อในด้านหลักของจริ ยธรรมและ
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ

ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ฉันสามารถประเมินผล โดยแบ่งปั นข้อมูล
ที่ไม่เป็ นความจริ งหรื อข้อมูลที่เป็ นเท็จ ให้
บุคคลอื่นรับรู ้ โดยใช้เครื่ องมือการสื่อสาร
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแบ่งปั นข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั สังคมรับรู ้ถึง
ข้อเท็จจริ ง

ข้อคาถามในงานวิจยั นี้

1. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อโฆษณาใดมีความ
น่าเชื่อถือ
2. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ นสื่อที่เกินจริ ง
3. ฉันมักตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัยระหว่าง
การดูโฆษณา
4. ฉันสามารถสรุ ปได้วา่ สื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่
อันตรายและหลอกลวง
1. ฉันสามารถใช้ขอ้ มูลจากสื่อโฆษณาหลอกลวงมา
เสริ มความรู ้ให้ตวั ฉันเอง
2. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง
ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันได้
3. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง
ฉันพร้อมบอกกล่าวกับคนรอบข้าง
4. ฉันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของฉัน
โต้แย้งโฆษณาหลอกลวงบนสื่อออนไลน์
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ตารางที่ 3-3 แบบสอบถามในการดูโฆษณาเพือ่ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวง
ข้อคาถามเดิม
(Chaouachi & Rached, 2012)
ด้านความจริ ง
1. โฆษณานี้ไม่ได้เป็ นความจริ งทั้งหมด
2. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่
กล่าวอ้าง
3. คุณคิดว่าเนื้อหาของโฆษณาที่เป็ นความจริ ง
มีความแตกต่างจากเนื้อหาโฆษณาทีม่ ีความ
ไม่ชดั เจน หรื อไม่
4. โฆษณานี้ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ด้านจริ ยธรรม
1. โฆษณานี้มีความน่าสนใจแต่มีเนื้อหาที่เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
2. โฆษณานี้ไม่ตรงกับหลักการของการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม
3. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่ไม่ชดั เจนหรื อยังมีขอ้
สงสัยจากการรับชมโฆษณา
4. โฆษณานี้มีเนื้อหาที่พยายามหลอกลวง
ผูบ้ ริ โภคโดยมีการกล่าวถึงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เกินจริ ง

ข้อคาถามในงานวิจยั นี้

1. โฆษณานี้นาเสนอในรู ปแบบที่น่าสนใจ
2. โฆษณานี้ไม่ได้บอกรายละเอียดความจริ ง
ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
3. ฉันสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อความ
ไม่ชดั เจนจากโฆษณาชิ้นนี้
4. โฆษณาชิ้นนี้ฉนั สามารถสังเกตได้ถึงสิ่งที่
ไม่เป็ นความจริ งตามที่โฆษณากล่าวอ้าง
1. โฆษณาชิ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสังคม
2. โฆษณานี้มีเนื้อหาในการนาเสนอขัดแย้ง
กับหลักจริ ยธรรมในด้านความเป็ นธรรมต่อ
ตัวผูบ้ ริ โภค
3. โฆษณานี้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค
4. โฆษณานี้มีการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค

3. นาแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน นาไปปรึ กษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงและครอบคลุมเนื้อหา
4. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วนาไปดาเนินการ
ตรวจหาคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
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4.1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Subject matter specialist) จานวน
3 ท่าน ได้แก่ ดร.สรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ , อาจารย์ชนานันท์ เดชาดิลก และอาจารย์ราเมศวร์ สดใส
เพือ่ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ถ้อยคา และความเที่ยงตรงในเนื้อหา
(Content validity) ความสอดคล้องข้อคาถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item
Congruency: IOC)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 เมื่อผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา
0 เมื่อผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา
-1 เมื่อผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ถ้าค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคาถามนั้นสามารถ
ใช้ได้ แต่ถา้ ข้อคาถามใดมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไปหรื อต้องนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขใหม่ให้ดีข้ นึ ซึ่งคะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถามชุดนี้มีคา่ ระหว่าง 0.70-1.00
4.2 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) โดยใช้กลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ประชากรของการศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งของการวิจยั ครั้งนี้จานวน 30 คน
5. นาแบบสอบถามไปทาการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของครอนบัค ได้ค่าสัมประสิทธิ์
มากกว่าเท่ากับ 0.7 จึงถือได้วา่ แบบสอบถามชุดนี้ยอมรับได้ ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อมัน่ ของ
ชุดคาถามในแต่ละส่วน ได้ผลดังต่อไปนี้

98
ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั
แบบสอบถามงานวิจยั
ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
1. ทักษะการรับสื่อ
2. ทักษะการเข้าใจสื่อ
3. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
4. ทักษะการประเมินสื่อ
5. ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
1. ด้านความจริ ง
2. ด้านจริ ยธรรม
รวม

จานวน
รายการ
6

ค่าความ
เชื่อมัน่
0.722

4
4
4
4
4

0.905
0.768
0.869
0.725
0.776

เชื่อมัน่
เชื่อมัน่
เชื่อมัน่
เชื่อมัน่
เชื่อมัน่

3
4
33

0.765
0.916
0.825

เชื่อมัน่
เชื่อมัน่
เชื่อมัน่

แปลผล
เชื่อมัน่

6. เมื่อผ่านขั้นตอน IOC ดาเนินการยืน่ จริ ยธรรม
7. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถาม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งแบ่งเนื้อหาของคาถามออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) เพือ่ เลือกตอบตามระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลนาม
บัญญัติ (Nominal scale) และการวัดข้อมูลประเภทสเกลลาดับ (Ordinal scale) จานวน 5 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2-4 ข้อคาถามเกี่ยวกับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ที่ส่งผลกระทบต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating scale questions) ซึ่งจัดอยูร่ ะดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดี่ยวแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปรผลเป็ นลักษณะแบบสอบถามซึ่งเกณฑ์คา่ เฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการ
คานวณโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดงั นี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1 = 0.8
5
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 มาก
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 น้อยที่สุด

การจัดทาและวิเคราะห์ ผล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทั้งหมดมาดาเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ
ทาการแยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสเพือ่ ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
3. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอ
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั มีวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) และตัวแปรเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประมวลผลด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพือ่ การวิจยั โดนมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และตัวแปรเชิงอนุมาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แยกตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency), Independent
t-Test, F-test (One Way Analysis of Variance) และ Least Significant Difference (LSD)
2. เพือ่ ศึกษาระดับของการตระหนักรู ้เท่าทันสื่อโฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. เพือ่ ศึกษาระดับขององค์ความรู ้และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เพือ่ ศึกษาองค์ความรู ้พ้นื ฐานที่มีผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สถิติที่ใช้คือ Multiple Regression Analysis
5. เพือ่ ศึกษาทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สถิติที่ใช้คือ Multiple Regression Analysis

บทที่ 4
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ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั เรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ
ผลการวิจยั ดังนี้

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิจยั
X̅
SD
n
t
P
R
R2
β
B
SE

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าสถิติทดสอบที่กรณี ตวั อย่างอิสระต่อกัน
แทน ความน่าจะเป็ นของข้อมูล
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ใน
รู ปแบบมาตรฐาน
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ใน
รู ปแบบคะแนนดิบ
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอย

ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณา
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4-1 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

71
329
400

17.80
82.20
100.00

ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

37
115
209
39
400

9.30
28.70
52.30
9.70
100.00

ประถมศึกษา
มัธยมหรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

2
74
295
29
400

0.50
18.50
73.80
7.20
100.00

น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

97
214
53
36
400

24.30
53.50
13.20
9.00
100.00

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน

รวม
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

นักเรี ยน/ นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว

91
25
42
195
47
400

22.80
6.30
10.50
48.80
11.60
100.00

อาชีพ

รวม

จากตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 329 คน คิดเป็ นร้อยละ
82.30 และเป็ นเพศชาย จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.80
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.30 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.70 อายุ 41 ขึ้นไป จานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.80 อายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 295 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.80 รองลงมาคือ มัธยมหรื ออนุปริ ญญา จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.20 อายุ ประถมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.50
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 214 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.30
20,001-30,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 อายุ มากกว่า 30,000 บาท จานวน 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 195 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.80 ธุรกิจ
ส่วนตัว จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.50 ข้าราชการ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.30
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ตารางที่ 4-2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
1. ฉันไม่แน่ใจว่าโฆษณาแบบใดคือ
โฆษณาหลอกลวง
2. ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม
3. เมื่อฉันดูโฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง เช่น
โฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม เป็ นต้น นั้นส่งผลกระทบต่อ
ความรู ้สึกของฉัน
4. ฉันคิดว่าโฆษณาหลอกลวงส่งผล
กระทบต่อสังคม
5. ฉันเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจาก
การดูโฆษณา
6. โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีการ
นาเสนอในรู ปแบบหลอกลวง
เฉลี่ย

X̅
2.53

SD
0.944

แปลผล
น้อย

ลาดับ
5

3.58

0.721

มาก

4

3.84

0.806

มาก

3

4.16

0.732

มาก

1

2.18

1.199

น้อย

6

3.92

0.750

มาก

2

3.36

0.454

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ระดับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าระดับความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง ได้แก่
1. ฉันคิดว่าโฆษณาหลอกลวงส่งผลกระทบต่อสังคม (X̅ = 4.16, SD = 0.732) 2. ฉันโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีการนาเสนอในรู ปแบบหลอกลวง (X̅ = 3.92, SD = 0.750) 3. เมื่อฉันดู
โฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง เช่น โฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เป็ นต้น นั้นส่งผลกระทบ
ต่อ(X̅ = 3.81, SD = 0.806) 4. ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม (X̅ = 3.58,
SD = 0.721) 5. ฉันไม่แน่ใจว่าโฆษณาแบบใดคือโฆษณาหลอกลวง (X̅ = 2.53, SD = 0.944)
6. ฉันเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการดูโฆษณา (X̅ = 2.18, SD = 1.199) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ตารางที่ 4-3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในภาพรวม
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
1. ทักษะการรับสื่อ
2. ทักษะการเข้าใจสื่อ
3. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
4. ทักษะการประเมินสื่อ
5. ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
เฉลี่ย

X̅
3.22
3.93
3.98
3.95
3.91
3.80

SD
0.710
0.648
0.698
0.707
0.768
0.529

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
5
3
1
2
4

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ในภาพรวม ได้แก่ 1. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ (X̅ = 3.98, SD = 0.698)
2. ทักษะการประเมินสื่อ (X̅ = 3.95, SD = 0.707) 3. ทักษะการเข้าใจสื่อ (X̅ = 3.93, SD = 0.648)
4.ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ (X̅ = 3.91, SD = 0.768) และ 5. ทักษะการรับสื่อ (X̅ = 3.22,
SD = 0.710) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการรับสื่อ
ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ด้านทักษะการรับสื่อ
1. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มจากการดูโฆษณา
3. เมื่อฉันดูโฆษณาทาให้ฉนั มีอารมณ์ร่วม
จากการดูโฆษณาเหล่านั้นเสริ ม เป็ นต้น
นั้นส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของฉัน
4. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

3.10

0.847

4

3.34

0.795

3.20

0.852

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.25

0.914

2

3.22

0.710

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

1
3

จากตารางที่ 4-4 พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการรับสื่อ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะการรับสื่อ ได้แก่ 1. ฉันสามารถ
รับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการดูโฆษณา (X̅ = 3.34, SD = 0.795) 2. สื่อโฆษณาทาให้
ฉันเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม (X̅ = 3.25, SD = 0.914) 3. เมื่อฉันดูโฆษณาทาให้ฉนั
มีอารมณ์ร่วมจากการดูโฆษณาเหล่านั้นเสริ ม เป็ นต้น นั้นส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของฉัน
(X̅ = 3.20, SD = 0.852) 4. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม (X̅ = 3.10,
SD = 0.847) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการเข้าใจสื่อ
ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ด้านทักษะการเข้าใจสื่อ
1. ฉันมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
สื่อเป็ นอย่างดี
2. ฉันสามารถแยกแยะประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการรับชม
โฆษณาได้
3. การดูโฆษณาทาให้ฉนั สามารถเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น
4. ฉันสามารถรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของ
สื่อโฆษณา ที่ฉนั ได้รับชม
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

3.82

0.698

มาก

4

3.93

0.701

มาก

3

3.97

0.732

มาก

2

4.00

0.729

มาก

1

3.93

0.648

มาก

จากตารางที่ 4-5 พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการเข้าใจสื่อ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะการเข้าใจสื่อ ได้แก่ 1. ฉันสามารถรับรู ้ถึง
จุดประสงค์ของสื่อโฆษณา ที่ฉนั ได้รับชม (X̅ = 4.00, SD = 0.729) 2. การดูโฆษณาทาให้ฉนั
สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น (X̅ = 3.97, SD = 0.732) 3. ฉันสามารถแยกแยะ
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการรับชมโฆษณาได้ (X̅ = 3.93, SD = 0.701) 4. ฉันมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสื่อเป็ นอย่างดี (X̅ = 3.82, SD = 0.698) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการ
วิเคราะห์สื่อ
ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อ
1. ฉันสามารถแยกแยะสื่อโฆษณาที่เข้า
ข่ายโฆษณาหลอกลวง
2. ฉันสามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากสื่อ
โฆษณาที่ฉนั รับชม
3. ฉันสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ที่
แอบแฝงในโฆษณา
4. ฉันทราบถึงผลกระทบของสื่อ
โฆษณาหลอกลวง
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

3.94

0.709

มาก

4

3.95

0.793

มาก

3

4.00

0.784

มาก

2

4.05

0.779

มาก

1

3.98

0.698

มาก

จากตารางที่ 4-6 พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อ ได้แก่
1. ฉันทราบถึงผลกระทบของสื่อโฆษณาหลอกลวง (X̅ = 4.05, SD = 0.779) 2. ฉันสามารถรับรู ้ถึง
วัตถุประสงค์ที่แอบแฝงในโฆษณา (X̅ = 4.00, SD = 0.784) 3. ฉันสามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากสื่อ
โฆษณาที่ฉนั รับชม (X̅ = 3.95, SD = 0.793) 4. ฉันสามารถแยกแยะสื่อโฆษณาที่เข้าข่ายโฆษณา
หลอกลวง (X̅ = 3.94, SD = 0.709) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการ
ประเมินสื่อ
ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ด้านทักษะการประเมินสื่อ
1. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อโฆษณา
ใดมีความน่าเชื่อถือ
2. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ น
สื่อที่เกินจริ ง
3. ฉันมักตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัย
ระหว่างการดูโฆษณา
4. ฉันสามารถสรุ ปได้วา่ สื่อโฆษณาใด
เป็ นสื่อที่อนั ตรายและหลอกลวง
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

3.88

0.754

มาก

4

3.99

0.772

มาก

1

3.97

0.837

มาก

3

3.98

0.796

มาก

2

3.95

0.707

มาก

จากตารางที่ 4-7 พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการประเมินสื่อ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะการประเมินสื่อ ได้แก่
1. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ นสื่อที่เกินจริ ง (X̅ = 3.99, SD = 0.772) 2. ฉันสามารถสรุ ปได้
ว่าสื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่อนั ตรายและหลอกลวง (X̅ = 3.98, SD = 0.796) 3. ฉันมักตั้งคาถามที่เกิด
จากความสงสัยระหว่างการดูโฆษณา (X̅ = 3.97, SD = 0.837) 4. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อ
โฆษณาใดมีความน่าเชื่อถือ (X̅ = 3.88, SD = 0.754) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการใช้สื่อ
ให้เกิดประโยชน์
ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
1. ฉันสามารถใช้ขอ้ มูลจากสื่อโฆษณา
หลอกลวงมาเสริ มความรู ้ให้ตวั ฉันเอง
2. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการ
หลอกลวง ฉันสามารถแสดงความ
คิดเห็นของฉันได้
3. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการ
หลอกลวง ฉันพร้อมบอกกล่าวกับคน
รอบข้าง
4. ฉันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
ของฉันโต้แย้งโฆษณาหลอกลวงบนสื่อ
ออนไลน์
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

3.86

0.787

มาก

3

3.93

0.858

มาก

2

4.11

0.872

มาก

1

3.75

1.003

มาก

4

3.91

0.768

มาก

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ ได้แก่ 1. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง ฉันพร้อมบอกกล่าวกับคนรอบข้าง
(X̅ = 4.11, SD = 0.872) 2. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง ฉันสามารถแสดงความ
คิดเห็นของฉัน (X̅ = 3.93, SD = 0.858) 3. ฉันสามารถใช้ขอ้ มูลจากสื่อโฆษณาหลอกลวงมาเสริ ม
ความรู ้ให้ตวั ฉันเอง (X̅ = 3.86, SD = 0.787) 4. ฉันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของฉันโต้แย้ง
โฆษณาหลอกลวงบนสื่อออนไลน์ (X̅ = 3.75, SD = 1.003) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร
ตารางที่ 4-9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในภาพรวม
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
1. ด้านความจริ ง
2. ด้านจริ ยธรรม
เฉลี่ย

X̅
4.11
4.15
3.36

SD
0.747
0.744
0.454

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง

ลาดับ
2
1

จากตารางที่ 4-9 พบว่า การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวง ในภาพรวม ได้แก่ 1. ด้านจริ ยธรรม (X̅ = 4.15, SD = 0.744) 2. ด้านความจริ ง (X̅ = 4.11,
SD = 0.747) ตามลาดับ
ตารางที่ 4-10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านความจริ ง
ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ด้านความจริ ง
1. โฆษณานี้ไม่ได้บอกรายละเอียด
ความจริ งทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อ
ความไม่ชดั เจนจากโฆษณาชิ้นนี้
3. โฆษณาชิ้นนี้ฉนั สามารถสังเกตได้ถึง
สิ่งที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่โฆษณา
กล่าวอ้าง
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

4.09

0.891

มาก

3

4.12

0.810

มาก

2

4.15

0.802

มาก

1

4.11

0.747

มาก
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จากตารางที่ 4-10 พบว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ด้านความจริ ง อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวง ด้านความจริ ง ได้แก่ 1. โฆษณาชิ้นนี้ฉนั สามารถสังเกตได้ถึงสิ่งที่ไม่เป็ นความ
จริ งตามที่โฆษณากล่าวอ้าง (X̅ = 4.15, SD = 0.802) 2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อความ
ไม่ชดั เจนจากโฆษณาชิ้นนี้ (X̅ = 4.12, SD = 0.810) 3. โฆษณานี้ไม่ได้บอกรายละเอียดความจริ ง
ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ (X̅ = 4.09, SD = 0.891) ตามลาดับ
ตารางที่ 4-11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ด้านจริ ยธรรม
ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ด้านจริ ยธรรม
1. โฆษณาชิ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสังคม
2. โฆษณานี้มีเนื้อหาในการนาเสนอ
ขัดแย้งกับหลักจริ ยธรรมในด้านความ
เป็ นธรรมต่อตัวผูบ้ ริ โภค
3. โฆษณานี้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อ
ผูบ้ ริ โภค
4. โฆษณานี้มีการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค
เฉลี่ย

X̅

SD

แปลผล

ลาดับ

4.08
4.12

0.817
0.803

มาก
มาก

4
3

4.17

0.782

มาก

2

4.23
4.15

0.801
0.744

มากที่สุด
มาก

1

จากตารางที่ 4-11 พบว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ด้านจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวง ด้านจริ ยธรรม ได้แก่ 1. โฆษณานี้มีการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค (X̅ = 4.23,
SD = 0.801) 2. โฆษณานี้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค (X̅ = 4.17, SD = 0.782) 3. โฆษณานี้
มีเนื้อหาในการนาเสนอขัดแย้งกับหลักจริ ยธรรมในด้านความเป็ นธรรมต่อตัวผูบ้ ริ โภค (X̅ = 4.12,
SD = 0.803) 4. โฆษณาชิ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสังคม (X̅ = 4.08, SD = 0.817) ตามลาดับ
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
71
329

X̅
3.73
4.22

SD
0.657
0.686

t
-5.439

Sig.
.000

*P<.05
จากตารางที่ 4-12 ผลการวิเคราะห์ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ เพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป

จานวน
37
115
209
39

X̅
3.75
3.91
4.36
3.99

SD
0.601
0.677
0.642
0.808

F
17.034

Sig.
.000
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จากตารางที่ 4-13 ผลการวิเคราะห์ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า Sig.(2-tailed)
มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ระดับอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
พบว่า การทดสอบยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ นั้นคือ ระดับอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
และสามารถนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparisons) โดยใช้การทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพือ่ หาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ดังตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับอายุต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
ระดับอายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป

X̅
3.75
3.91
4.36
3.99

ต่ากว่า 20 ปี
3.75

21-30 ปี
31-40 ปี
3.91
4.36
-0.152(.228) -0.604(0.000)*
-0.452(0.000)*

41 ปี ขึ้นไป
3.99
-0.232(0.131)
-0.079(0.520)
0.373(0.001)*

จากตารางที่ 4-14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า
Sig.(2-Tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 31-40
ปี มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.604
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอายุ 21-30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า Sig.(2-Tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.452
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอายุ 31-40 ปี กับ อายุ 31-41 ปี ขึ้นไป มีค่า Sig.(2-Tailed)
เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี กับ อายุ 31-41 ปี ขึ้นไป
มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.373
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับอายุต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับอายุเป็ นรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคอายุ 31-40 ปี
มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่า ผูบ้ ริ โภคอายุต่ากว่า 20 ปี
ผูบ้ ริ โภคอายุ 21-30 ปี และผูบ้ ริ โภคอายุ 41 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

จานวน
2
74
295
29

X̅
2.72
3.94
4.21
3.92

SD
1.090
0.696
0.680
0.767

F
6.694

Sig.
.000

จากตารางที่ 4-15 ผลการวิเคราะห์ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ค่า Sig.(2-tailed) มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน
พบว่า การทดสอบยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ นั้นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
และสามารถนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้การทดสอบแบบ LSD เพือ่ หาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่
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แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 4-16
ตารางที่ 4-16 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการศึกษาต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
ระดับการศึกษา

X̅
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

2.72
3.94
4.21
3.92

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษาหรื อ
อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี

สูงกว่าปริ ญญาตรี

2.72

3.94

4.21

3.92

-1.218(0.014)*

-1.483(0.003)*
-0.265(0.003)*

-1.198(0.018)*
0.018(0.901)
0.284(0.35)*

จากตารางที่ 4-16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาหรื อ
อนุปริ ญญา มีค่า Sig.(2-Tailed) เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ประถมศึกษา กับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา มีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.218
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษากับปริญญาตรี มีค่า Sig.(2-Tailed) เท่ากับ
0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี มีค่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.483
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษากับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่า Sig.(2-Tailed)
เท่ากับ 0.018 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับประถมศึกษากับสูงกว่าปริ ญญา
ตรี มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 1.198
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญากับปริ ญญาตรี มีค่า Sig.
(2-Tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา
กับปริ ญญาตรี มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ
0.265
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับปริ ญญาตรี กบั สูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่า Sig.(2-Tailed) เท่ากับ
0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญากับปริ ญญาตรี
มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.284
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับการศึกษาต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาเป็ นรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ระดับมัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
มากกว่า ผูบ้ ริ โภคระดับประถมศึกษา ผูบ้ ริ โภคระดับปริ ญญาตรี มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่า ผูบ้ ริ โภคระดับประถมศึกษาและผูบ้ ริ โภคระดับมัธยมศึกษา
หรื ออนุปริ ญญา ผูบ้ ริ โภคระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่า ผูบ้ ริ โภคระดับประถมศึกษา แต่นอ้ ยกว่าผูบ้ ริ โภคระดับปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 4 ระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน
ระดับรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

จานวน
97
214
53
36

X̅
3.85
4.38
3.79
3.92

SD
0.631
0.656
0.669
0.702

F
21.678

Sig.
.000

จากตารางที่ 4-17 ผลการวิเคราะห์ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA F-test) ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ค่า Sig.(2-tailed) มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สามารถสรุ ปได้วา่ ระดับรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน
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พบว่า การทดสอบยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ นั้นคือ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีผลต่อระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน และสามารถนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้การทดสอบแบบ LSD เพือ่ หาค่าเฉลี่ย
คู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ดังตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับรายได้ต่อเดือนต่อระดับการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
ระดับรายได้ตอ่ เดือน

X̅
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

3.85
4.38
3.79
3.92

น้อยกว่า 10,000
บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

มากกว่า 30,000
บาท

3.85

4.38

3.79

3.92

-0.524(0.000)*

0.059(0.597)
0.583(0.000)*

-0.717(0.576)
0.452(0.000)
*
-0.131(0.356)

จากตารางที่ 4-18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท กับ 10,00120,000 บาท มีค่า Sig.(2-Tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท กับ 10,001-20,000 บาทมีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.524
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท มีค่า
Sig.(2-Tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 10,001-20,000
บาท กับ 20,001-30,000 บาท มีค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่าง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.583
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท กับมากกว่า 30,000 บาท มีค่า
Sig.(2-Tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท
กับมากกว่า 30,000 บาท มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ย
เท่ากับ 0.452
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับรายได้ต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับรายได้เป็ นรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้ 20,001-30,000
บาท มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารน้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
รายได้ 10,001-20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารน้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์อิทธิพลของทักษะการรู ้เท่าทันสื่อทีส่ ่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple regession) โดยวิธีการนี้มีเงื่อนไขดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยวิธีการกาลังสองน้อยที่สุดจะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์เสมอ
2. การตรวจสอบจากปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง โดยใช้การตรวจสอบดังนี้
2.1 การตรวจค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า Tolerance
ควรมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ควรมีค่าน้อยกว่า 5 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบว่า ค่า Tolerance อยูร่ ะหว่าง 0.211-0.831 และค่า Variance Inflation Factor (VIF)
อยูร่ ะหว่าง 1.203-4.746 แสดงว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หรื อไม่เกิด
สหสัมพันธ์กนั เองระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที่ 4-20
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ตารางที่ 4-19 ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร

Tolerance

VIF

ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรับสื่อ
ทักษะการเข้าใจสื่อ
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
ทักษะการประเมินสื่อ
ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

0.718
0.831
0.355
0.217
0.211
0.447

1.392
1.203
2.816
4.598
4.746
2.239

2.2 การตรวจสอบความเป็ นอิสระของความคลาดเคลื่อนโดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระควรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.8
(ปิ ยะพร ไทยสรวง, 2553) ซึ่ งจากการตรวจสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง
-0.007 ถึง 0.858 ตารางที่ 4-19 ปรากฏว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ

ทักษะการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์

ทักษะการประเมินสื่อ

ทักษะการวิเคราะห์สื่อ

ทักษะการเข้าใจสื่อ

ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรับสื่อ

ตัวแปร

Correlation
Sig.
Correlation
Sig.
Correlation
Sig.
Correlation
Sig.
Correlation
Sig.
Correlation
Sig.

ค่าสถิติ

ความรู ้ใน
โฆษณา
หลอกลวง
1
0.068

1
1

0.370**

0.373***

ทักษะการ ทักษะการ
รับสื่อ
เข้าใจสื่อ

1

0.781**

0.005

0.350**

ทักษะการ
วิเคราะห์สื่อ

1

0.858**

0.749**

-0.007

0.354**

ทักษะการ
ประเมินสื่อ

1

0.733**

0.679**

0.614**

0.059

ทักษะการใช้สื่อ
ให้เกิด
ประโยชน์
0.305**

ตารางที่ 4-20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
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เมื่อทดสอบเงื่อนไขข้างต้น สรุ ปได้วา่ ชุดข้อมูลเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด จึง
วิเคราะห์อิทธิพลของทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Enter Multiple
Regression Analysis)
ตารางที่ 4-21 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
ค่าคงที่(a)
ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรับสื่อ
ทักษะการเข้าใจสื่อ
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
ทักษะการประเมินสื่อ
ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
Adjusted R2 = 0.440

B

SE

1.402
0.230
0.020
0.069
-0.083
0.041
0.229
0.068
0.105
0.081
0.185
0.081
0.225
0.051
R = 0.670 R2 = 0.449

β

t

p

0.013
-0.083
0.211
0.104
0.186
0.245

6.094
0.286
-2.024
3.352
1.295
2.276
4.372

0.000
0.775
0.044*
0.001*
0.196
0.023*
0.000*

จากตารางที่ 4-21 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า มีตวั แปรอิสระ คือ
ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการรับสื่อ ทักษะ
การเข้าใจสื่อ ทักษะการวิเคราะห์สื่อ ทักษะการประเมินสื่อ และทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามคือ การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง (Y) โดยที่สามารถสร้าง
สมการถดถอยได้ดงั นี้
Y = 1.402+0.020(X1)+(-0.083)(X2)+0.229(X3)+0.105(X4)+0.185(X5)+0.225(X6)
เมื่อ B แทน ค่าคงที่
Y แทน การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
X1 แทน ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
X2 แทน ทักษะการรับสื่อ
X3 แทน ทักษะการเข้าใจสื่อ
X4 แทน ทักษะการวิเคราะห์สื่อ
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X5 แทน ทักษะการประเมินสื่อ
X6 แทน ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ผลการวิเคราะห์ ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงเพิม่ ขึ้น ไม่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.775 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่เพิม่ ขึ้น จะไม่ส่งผลทาให้การตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบนี้ไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ได้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 6
ผลการวิเคราะห์ ด้านทักษะการรับสื่อเพิม่ ขึ้น ส่งผลทาให้การตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.044 ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการเข้าใจสื่อเพิม่ ขึ้นจะส่งผลทาให้การ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ
นี้สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ ด้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 7
ผลการวิเคราะห์ ด้านทักษะการเข้าใจสื่อเพิม่ ขึ้น ส่งผลทาให้การตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการเข้าใจสื่อเพิม่ ขึ้นส่งผลทาให้การ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ
นี้สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ ด้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 8
ผลการวิเคราะห์ ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อเพิม่ ขึ้น ไม่ส่งผลทาให้การตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.196 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อในด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อเพิม่ ขึ้นจะไม่ส่งผล
ทาให้การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทดสอบนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ ด้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 9
ผลการวิเคราะห์ ด้านทักษะการประเมินสื่อเพิม่ ขึ้น ส่งผลทาให้การตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.023 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการประเมินสื่อเพิม่ ขึ้นส่งผลทาให้การ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ
นี้สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ ด้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 10
ผลการวิเคราะห์ ด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เพิม่ ขึ้น ส่งผลทาให้การตระหนัก
รู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เพิม่ ขึ้น ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่ งมี
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ค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
เพิม่ ขึ้นส่งผลทาให้การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ ขึ้น ดังนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ได้ต้งั ไว้ในสมมติฐานที่ 11
ตารางที่ 4-22 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใน
จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใน
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
5. ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใน
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
6. ผูบ้ ริ โภคที่มีความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงต่างกัน มี
อิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
7. ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อด้านการเปิ ดรับสื่อ
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4-22 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

8. ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อด้านการเข้าใจสื่อ
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
9. ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อด้านการวิเคราะห์
สื่อต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกล
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
10. ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อด้านการประเมิน
ค่าสื่อต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน
11. ผูบ้ ริ โภคทักษะการรู ้เท่าทันสื่อด้านการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในจังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ในการศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพือ่ ศึกษาศักยภาพ
การรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใน
จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคชายและหญิงที่เคยเห็นโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยผูท้ าการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา
วิชาการ ตัวอย่างงานวิจยั เพือ่ กาหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม ให้สอดคล้อง
กับประเด็นปั ญหาและวัตถุประสงค์ จากนั้นนาข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดทาแบบสอบถาม ทีม่ ีประเด็นคาถาม
ปลายปิ ดและปลายเปิ ด และทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว ซึ่งแบ่งได้ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่วนที่ 3 ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่วนที่ 4 การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
(Independent t-Test) One way ANOVA (F-test) Least Significant Difference (LSD) และ Multiple
regression analysis

สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 329 คน
(ร้อยละ 82.30) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 209 คน (ร้อยละ 52.30) เป็ นผูม้ ีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 295 คน (ร้อยละ 73.80) มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 214 คน
(ร้อยละ 53.50) และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 195 คน (ร้อยละ 48.80)
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้ในโฆษณาหลอกลวง
จากการศึกษา พบว่า ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงของผูบ้ ริ โภค โดยรวมมีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.36, SD = 0.454)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
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จากการศึกษา พบว่า ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อของผูบ้ ริ โภค โดยรวมมีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงผลกระทบของสื่อโฆษณาหลอกลวง
รองลงมาคือ การรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงในโฆษณา
ด้านทักษะการประเมินสื่อ ผูบ้ ริ โภคสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ นสื่อที่เกินจริ ง
รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถสรุ ปได้วา่ สื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่อนั ตรายและหลอกลวง
ด้านทักษะการเข้าใจสื่อ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของสื่อโฆษณา ที่ได้รับชม
รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น
ด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการ
หลอกลวง และพร้อมบอกกล่าวกับคนรอบข้าง รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้วา่ โฆษณาสินค้า
ใดที่มีการหลอกลวง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ด้านทักษะการรับสื่อ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการดู
โฆษณา รองลงมาคือ สื่อโฆษณาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
จากการศึกษา พบว่า ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงของผูบ้ ริ โภค โดยรวมมีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านจริ ยธรรม ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้โฆษณาที่มีการหลอกลวง รองลงมาคือ สามารถ
รับรู ้โฆษณาที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค
ด้านความจริ ง ผูบ้ ริ โภคสามารถสังเกตได้ถึงสิ่ งที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่โฆษณากล่าวอ้าง
รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อความไม่ชดั เจนจากโฆษณา

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ทาให้สมมติฐานที่ (H1) สามารถสนับสนุนได้
ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548) พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
มีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่าเพศชาย เนื่องจาก
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ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมีความละเอียดรอบครอบในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต้องการมีสุขภาพและ
รู ปร่ างที่ดี ส่วนผูบ้ ริ โภคเพศชายจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้วยเหตุผล ส่งให้ผบู ้ ริ โภคเพศ
หญิงมีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่าเพศชาย (สุกญั ญา
เรี ยงเครื อ, 2554)
2. ปั จจัยด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ทาให้สมมติฐานที่ (H2) สามารถสนับสนุนได้
ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมาก
ย่อมมีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ย
เนื่องจาก มีทกั ษะและประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความรู ้ สามารถรับรู ้ถึงโฆษณาที่เข้าข่ายเกินจริ ง
ได้ทาให้ตระหนักรู ้ถึงโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
น้อย (เสกสรร วีระสุข, 2557)
3. ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ทาให้สมมติฐานที่ (H3) สามารถสนับสนุน
ได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ (พัทธนินทร์ สมัยรัฐ, 2548) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
การศึกษาสูงย่อมมีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากกว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีการศึกษาน้อย เนื่องจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาที่สูงมีการใช้ความรู ้ในการคิดวิเคราะห์ถึงโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลักษณะใดเข้าข่ายโฆษณาเกินจริ งได้
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาน้อย แต่ท้งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ทาให้ผทู ้ ี่มีการศึกษาสูงยังขาดการ
ตระหนักรู ้ได้เช่นกัน (ภัทรา รอดดารงค์, 2559)
4. ปั จจัยด้านระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ทาให้สมมติฐานที่ (H4)
สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ (นัทธมน เดชประภัสสร, 2558)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูงย่อมมีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ย เนื่องจาก ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยต้องใช้การ
พิจารณากับราคาของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ว่ามีความคุม้ ค่ามากน้อยแค่ไหน แต่ผทู ้ ีมีรายได้สูง
เมื่อได้รับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและเกิดความสนใจอาจจะทาการตัดสินใจซื้อได้ในทันที
(อภิเดช ปิ ยพิพฒั นมงคล, 2543)
5. ผลการศึกษาความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง ไม่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้สมมติฐานที่ (H5) ไม่สามารถ
สนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ปาริ ฉตั ร ตั้งพันธ์ประเสริ ฐ, 2550)
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ได้ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ กับ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน: กรณี ศึกษา
พนักงานของบริ ษทั เธียรสุรัตน์ จากัด พบว่า พนักงานที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การด้าน
นโยบายกับการบริ หารงานที่ดีแต่ไม่สามารถส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจาก บริ ษทั มีนโยบาย
ที่กว้างยังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน จึงส่งผลให้ทาให้พนักงานที่มีความรู ้ความเข้าใจใน
การบริ หารในระดับต่าส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้เกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ ซึ่งต้อง
อาศัยอาศัยทักษะอย่างที่ทาให้เกิดการวิเคราะห์ไตร่ ตรองมากขึ้น ซึ่งทาให้ความรู ้ในโฆษณา
หลอกลวงยังไม่เพียงพอต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
(ชไมพร คงเพชร, 2548)
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ในจังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้ดงั นี้
6. ผลการศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการรับสื่อ ส่งผลต่อการ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้สมมติฐานที่
(H6) สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (กฤชณัท แสนทวี, 2553)
ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและระดับการรู ้เท่าทันสื่อของเยาวชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
การเปิ ดรับสื่อส่งผลต่อการรับรู ้ลกั ษณะของสื่อตามบทบาท หน้าที่ ของสื่อในระบบสังคม
ทั้งรู ปแบบของสื่อ เทคนิคในการดึงความสนใจ การตีความหมาย เล่าเรื่ องได้อย่างถูกต้อง
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
จากการดูโฆษณาที่น่าสนใจ ส่งผลทาให้เกิดอารมณ์ร่วมในการดูโฆษณาเหล่านั้นจนทาให้เกิดความ
สนใจในการรับรู ้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเหล่านั้น ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นทางสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโทรทัศน์ หรื อแม้แต่สื่อออนไลน์ ซึ่งผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการเข้าใจสื่อ สามารถเปิ ดรับสื่อได้
ตลอดเวลา ทาให้รับรู ้ถึงผลกระทบของโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (ปริ ญญา
ธีระเกษมสุข, 2558)
7. ผลการศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการเข้าใจสื่ อ ส่งผลต่อการ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้สมมติฐานที่ (H7)
สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2557)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณากับพฤติกรรมบริ โภคนิยมของเยาวชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูร้ ับสารยังไม่ถูกครอบงาโดยสื่ อ เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้า

99
การสื่อสารมีการพัฒนาเติบโตไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญ อิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อทีม่ ีต่อบุคคลและสังคม
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ดูโฆษณาทัว่ ไปสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์
ของโฆษณาเหล่านั้นที่ตอ้ งการถ่ายทอดข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภครับทราบ รวมถึงผูบ้ ริ โภคสามารถ
แยกแยะประเภทของข้อมูลที่ถ่ายทอดจากการดูโฆษณาได้วา่ โฆษณาลักษณะใดเป็ นโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและโฆษณาลักษณะไม่ใช่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร คือทักษะการเข้าใจ
สื่อนัน่ เอง ซึ่งทาให้เกิดการตระหนักรู ้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารว่าสื่อใดเป็ นสื่อที่เข้าโฆษณาที่
กล่าวเกินจริ ง (บุบผา เมฆสีทองคา, 2554)
8. ผลการศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อ ไม่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้สมมติฐานที่
(H8) ไม่สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (จุฑารัตน์ สมจริ ง,
2557) ได้ศึกษาการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศกับเยาวชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดตรัง พบว่า
ระดับการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของกลุ่มเยาวชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงอยูใ่ นระดับน้อย จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ ตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและรู ปแบบที่สื่อแต่ละประเภทนาเสนอ ว่าสิ่งที่สื่อ
นาเสนอนั้นส่งกระทบต่อสังคม หรื อเศรษฐกิจ อย่างไรบ้าง
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฆษณา
หลอกลวงแต่ไม่สามารถแยกแยะว่าสื่อใดเป็ นสื่อทีเข้าข่ายโฆษณาหลอกลวง และผูบ้ ริ โภคยังขาด
การคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรอง ในการดูสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เนื่องจากสื่อในปั จจุบนั มี
รู ปแบบที่น่าสนใจ รวมถึงมีการใช้กลุ่มคนที่มีความน่าเชื่อถือมาให้ขอ้ มูล จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคขาดการ
วิเคราะห์สิ่งที่กาลังรับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มนั้นว่ามีขอ้ เท็จจริ งมากน้อยเพียงใด จึงทาให้
ทักษะการวิเคราะห์สื่อไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร (กฤชณัท แสนทวี, 2553)
9. ผลการศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการประเมิน ส่งผลต่อการ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้สมมติฐานที่
(H9) สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ปิ ยนุช สาที, 2559)
ได้ศึกษาคุณลักษณะการรู ้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า องค์ประกอบด้านการประเมินค่าสื่อสามารถระบุเจตนาที่สื่อ
นาเสนอ ทาให้นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
รู ้ถึงคุณประโยชน์และโทษของสื่อที่นาเสนออกมาแต่ละประเภท
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จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะด้านการประเมินสื่อ สามารถประเมิน
ได้วา่ สื่อใดที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงสื่อใดที่มีลกั ษณะกล่าวเกินจริ ง และสื่อใดเป็ นสิ่งที่มีเนื้อหา
อันตรายและหลอกลวงผูบ้ ริ โภค เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้จากสื่อ
ทางออนไลน์หรื อบุคคลรอบข้าง ถึงข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ของสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ทาให้
เกิดการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากขึ้น คือทักษะการประเมินสื่อ
นัน่ เอง (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2559)
10. ผลการศึกษาเรื่ อง ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี ทาให้
สมมติฐานที่ (H10) สามารถสนับสนุนได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (อดุลย์
เพียรรุ่ งโรจน์, 2543) ได้ศึกษาแนวคิดเพือ่ กาหนดตัวแปรความรู ้เท่าทันสื่อ สาหรับการวิจยั
สื่อสารมวลชน พบว่า การมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ รวมถึงการนาเนื้อหาสาระ
สื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะส่งผลให้ทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่อเพิม่ ขึ้นทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นเท็จ
แล้วจะเกิดเป็ นประสบการณ์ความรู ้ให้กบั ตนเอง และพร้อมจะบอกกล่าวกับบุคคลรอบข้างถึงข้อมูล
โฆษณาหลอกลวงจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่าง ๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ ได้
เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เพราะสังคมไทยในปั จจุบนั เข้าสู่ยคุ
เทคโนโลยีมากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีทกั ษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ สามารถร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในมุมของตนเองได้ เพือ่ จะได้เป็ น
ประโยชน์กบั คนอื่น ๆ ต่อไป (ณัฐนันท์ ศิริเจริ ญ, 2557)

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
งานวิจยั ที่เป็ นงานวิจยั ที่ทาการศึกษาอิทธิผลของศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อ
การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยผลการวิจยั นี้ได้สร้างองค์
ความรู ้เพิม่ เติมจากองค์ความรู ้เดิม ว่าศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่ประกอบไปด้วยคือ ปั จจัยด้านทักษะ
การรับสื่อ ทักษะการเข้าใจสื่อ ทักษะการประเมินค่าสื่อ และทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
จะส่งผลกระทบและสร้างให้ผบู ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้ในโฆษณาหลอกลวงเพิม่ มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ
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1. ควรให้หน่วยงานที่ดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จัดอบรมเพือ่ เสริ มสร้างความรู ้ให้กบั
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยงั ขาดความรู ้ การวิเคราะห์รวมถึงการสังเคราะห์ ในการ
ตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารให้มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสูง ไม่จาเป็ นเสมอไปที่สามารถตระหนักรู ้เท่าทัน
สื่อโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ เนื่องจากรู ปแบบของสื่อในปั จจุบนั มีความ
น่าสนใจเพิม่ ขึ้นรวมถึงใช้ผมู ้ ีอิทธิพลในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั สินค้าส่งผลให้ผทู ้ ี่มี
การศึกษาแต่ละระดับ มีการตระหนักรู ้ต่างกัน ดังนั้นควรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมกัน
รณรงค์ส่งเสริ มความรู ้และทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ ให้มีศกั ยภาพสูงขึ้นโดยสามารถตระหนักถึง
ผลกระทบของโฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีต่อผูบ้ ริ โภค สังคมและ
เศรษฐกิจ
3. ในปั จจุบนั สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีผลกระทบต่อตัวผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อสังคม และค่านิยมต่าง ๆ จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีทกั ษะ
การรับสื่อ ทักษะการเข้าใจสื่อ ทักษะการประเมินค่าสื่อ และทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิม่ มากขึ้น
ดังนั้น ควรมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ้น ให้สอดคล้องกับการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงรู ปแบบต่าง ๆ เพือ่ ที่จะสามารถรับมือและสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิม่ เกี่ยวกับตัวแปรด้านความรู ้และประสบการณ์ หรื อศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ
ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงเพิม่ มากขึ้น
2. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพให้มีความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากงานวิจยั เกี่ยวกับโฆษณา
หลอกลวงยังมีจานวนน้อย และควรมีการเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นแต่ละกลุ่มเพือ่ นาข้อมูลมา
เปรี ยบเทียบศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อ เพือ่ เป็ นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

102

บรรณานุกรม
กระทรวงสาธารณสุข. (2555). โฆษณาโอ้ อวด หลอกลวง. เข้าถึงได้จาก
https://www.moph.go.th/index.php/search
กฤษฎา วิทยารัฐ. (2558). กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น:
มุมมองเชิ งคุณภาพ. การค้นคว้าอิสระเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สังคม และการบริ หาร, คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
กวิสรา ทองดี. (2557). การพัฒนาระดับการรู้เท่ าทันสื่ อโดยใช้ ชุดฝึ กอบรมแบบผสมความจริ งเรื่ อง
การรู้เท่ าทันสื่ อโฆษณาสาหรั บเด็กและเยาวชน. การค้นคว้าอิสระครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้และสื่อสารมวลชน,

103
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี.
จินตนา ตันสุวรรณนนท์. (2015). ความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณากับพฤติกรรม
บริ โภคนิยมของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร. SDU Res., 11(1), 94-100.
จิรารัตน์ พันธุค์ า. (2551). การพัฒนาศักยภาพเด็กเร่ รอนเพื่อป้องกันการถูกล่ อลวงในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา,
คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ชนาทิป อ่อนหวาน. (2553). ความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
สิ นค้ าที่มีฉลากคาร์ บอนของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชไมพร คงเพชร. (2548). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการหลอกลวงบนอิ นเตอร์ เน็ต.
การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์,
คณะศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณพล ผลากรกุล. (2016). ผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุก๊ และแนวทางการรู ้เท่าทันสื่อโฆษณา
บนเฟซบุก๊ . Journal of Communication and Management NIDA, 2(1), 18-21.
ณัฐกานต์ พ่อค้า และปภัสะรา เหรี ยญขา. (2556). ความรู้ความเข้ าใจและความพึงพอใจที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ องค์ กรสีเขียวของประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ. (2552). กระบวนการรู้เท่ าทันสื่ อโฆษณาครี มปรั บสีผิวขาวทางโทรทัศน์
ของผู้รับสารสตรี . การค้นคว้าอิสระวารสารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน,
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนะ สงวนโชควณิ ชย์. (2554). พฤติกรรมการบริ โภค การตระหนักรู้ (Brand Awareness) และปั จจัย
การตัดสิ นใจซื ้อไอศกรี มพรี เมี่ยมของผู้บริ โภค. การค้นคว้าอิสระวารสารศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
นพพร สุนะ. (2556). การรู้เท่ าทันสื่ อในการใช้ สื่อออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การสื่ อสารดิจิทัล. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

104
นัทธมน เดชประภัสสร. (2558). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลติภณ
ั ฑ์ เสรมิอาหารทาง
อิ นเทอร์ เน็ต. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ,
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บุบผา เมฆศรี ทองคา. (2554). การรู ้เท่าทันสื่อ: การก้าวทันบนโลกข่าวสาร. วารสารนักบริ หาร,
31(1), 117-121.
ปารวีร์ บุษบาศรี . (2555). ความตระหนักร้ และทัศนคติของผู้บริ หารและพนักงานต่ อการ
ประชาสัมพันธ์ ภายในของบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรั พยากรนา้ ภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน). การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ปาริ ฉตั ร ตั้งพันธ์ประเสริ ฐ. (2550). ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์ การ กับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน: กรณี ศึกษา พนักงานของบริ ษทั เธียรสุ รัตน์ จากัด. การค้นคว้าอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,
บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปิ ยนุช สาที. (2559). คุณลักษณะการรู้เท่ าทันสื่ อของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. การค้นคว้าอิสระครุ ศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.

ปิ ยะพร ไทยสรวง. (2553). ผลของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้ประกอบการต่ อคุณภาพสัมพันธภาพ
ระหว่ างผู้ประกอบการกับผู้บริ โภคในธุรกิจสปาขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระการจัดการมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยบูรพา.
พยนต์ธร สาเร็ จกิจเจริ ญ. (2553). ผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งบูรณาการเพื่อเสริ มทักษะ
การคิดสาหรั บนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
พรทิพย์ เย็นจะบก. (2556). การรู ้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศ
ไทย: กรณี ศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ ในช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ.
2554. วารสารการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 51, 504-510.

105
พรรณทิพา สาวันดี. (2554). การศึกษาความตระหนักรู้ต่อการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์ และ
ปลอดภัยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้ านหนองนา้ ขุ่น. งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
พัทธนันทร์ สมัยรัฐ. (2548). พฤติกรรมการรั บสารผ่ านสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อการลด
นา้ หนักขิงผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
พีรพัฒน์ แพงมา. (2546). กลยุทธ์ ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารในประเทศไทย. การค้นคว้า
อิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ไพศาล ดัน่ คุม้ . (2559). คนไทยเชื่ อโฆษณาง่ าย ถูกหลอกซื ้อผลิตภัณฑ์ สุขภาพอันตราย. เข้าถึงได้
จาก https://mgronline.com/qol/detail/9590000050130
ภัทรา รอดดารงค์. (2559). ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มความงามคอลลาเจน
ผ่านทางเฟซบุค๊ . วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 3(2), 104-118.
ภาวิณี ภาพันธ์. (2557). การรู้ เท่ าทันเกมออนไลน์ ของเยาวชนในเขตอาเภอเมืองนครเชียงใหม่ .
การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทลั , บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มธุพร ผ่องแผ้ว. (2546). การเปิ ดรั บข่ าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ อาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพของประชาชน ในจังหวักชลบุรี. การวิจยั เพือ่ การประชาสัมพันธ์,
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
เมวิกา มากจันทึก. (2554). ความรู้ความเข้ าใจของพนักงานบริ ษทั เชี่ยงอี ้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด ต่ อ
การปฏิบัติตาม IWAY Standard. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริ หารทัว่ ไป, วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.
เมสิริณ ขวัญใจ. (2551). เด็กกับการรู้เท่ าทันสื่ อโทรทัศน์ . งานนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แม่นอ้ งเล็ก. (2017). ระวัง! วิตามิน & อาหารเสริ ม… เพิ่มอันตราย. เข้าถึงได้จาก
https://www.amarinbabyandkids.com/editor-pick/vitamine-food/

106
รชต น่วมอินทร์. (2555). อิ ทธิ พลของการโฆษณาของแชมพูแพนทีน ที่ส่งผลต่ อความสนใจและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร. งานนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
รวงดี ชีวะสุทโธ. (2012). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน พฤติกรรมการเรี ยน กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ชลบุรี. Thai Journal of Nursing Councll, 27(4),
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2553). อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และ
ภาวะผูน้ าที่มีต่อผลลัพธ์ขององค์การ. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(2),
644-654.
วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์. (2018). อย. สั่ งจับ อาหารเสริ มโฆษณาเกินจริ ง อ้ างกินแล้ วนมใหญ่ รูฟิต
กระชับ. เข้าถึงได้จาก https://medhubnews.com/
วาสนา อุทยั แสง. (2559). การตระหนักรั บรู้การบริ หารความเสี่ยง และการนาการบริ หารความ
เสี่ยง ไปปฏิบัติของ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: กองแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิมลรัตน์ รุ กขวรกุล. (2551). กลไกการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมโฆษณาไทย. งานนิพนธ์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมพงศ์ สิงหา. (2553). ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคลิกภาพแมคคีอาเวลเลียน เจตคติต่อจริ ยธรรมธุรกิจ
และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของพนักงานตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้ า.
งานนิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สังวาลย์ แสงรู จี. (2547). ความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงงาน
ที่มีต่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 : กรณี ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสั ตว์
นา้ ทะเลในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. การค้นคว้าอิสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สานักงานสถิติจงั หวัดชลบุรี. (2560). รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2560. เข้าถึงได้จาก
http://chonburi.nso.go.th/index.php

107
สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. (2558). เด็กไทยรู้เท่ าทันสื่ อ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร.
สุกญั ญา เรี ยงเครื อ. (2554). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ มกระชับสัดส่ วน
Wealthy ของผู้บริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ. (2549). การรั บรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสาคัญของการรู้เท่ าทันสื่ อในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ . งานนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวารสารสนเทศ,
คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร พรหมวงศา. (2553). พฤติกรรมการใช้ และการรู้เท่ าทันสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตตามการรั บรู้ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดหนองบัวลาภู. งานนิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
เสกสรรค์ วีระสุข. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินใน
กรุ งเทพมหานคร. วารสารบริ หารธุรกิจศรี นคริ นทวิโรฒ, 5(1), 65-79
อย.จ่ อฟั น!”ฟี นูแคป”เพิ่มนา้ นมโฆษณาลวง. (2560). เข้าถึงได้จาก
https://siamrath.co.th/n/10019
อภิเดช ปิ ยพิพฒั นมงคล. (2543). พฤติกรรมการซื ้ออาหารเสริ มสุขภาพของผู้บริ โภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ . การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรอุษา สุวรรณมณี . (2555). การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่อ้างสรรพคุณยาโดยผิดกฎหมายทาง
วิทยุท้องถิ่น. งานนิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริ หาร, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
อุบลรัตน์ ชมรัตน์. (2558). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพชนิ ด
แคปซูล ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์. (2540). การวิเคราะห์ ระดับมีเดียลิตเตอเรซีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทย. ดุษฏีนิพนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

108
Aditya, R. N. (2001). The psychology of deception in marketing: A conceptual framework for
research and practice. Psychology & Marketing, 18(7), 735-761.
Armstrong, G. M., Gurol, M. N., & Russ, F. A. (1979). Detecting and correcting deceptive
advertising. Journal of Consumer Research, 6(3), 237-246.
Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1984). Taxonomy of
educational objectives: Handbook 1: Cognitive domain. New York: Longman.
Boush, D. M., Friestad, M., & Rose, G. M. (1994). Adolescent skepticism toward TV advertising
and knowledge of advertiser tactics. Journal of Consumer Research, 21(1), 165-175.
Campbell. (2007). Pollination of the European food-deceptive Traunsteinera globosa
(Orchidaceae): the importance of nectar-producing neighbouring plants. Plant
Systematics and Evolution, 265(1-2), 123-129.
Chaouachi, S. G., & Rached, K. S. B. (2012). Perceived deception in advertising: Proposition of a
measurement scale. Journal of Marketing Research & Case Studies, 1, 1-15.
Churchill. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating
unidimensionality and its assessment. Journal of Marketing Research, 25(2), 186-192.
Eristi, B., & Erdem, C. (2017). Development of a Media Literacy Skills Scale.
Contemporary Educational Technology, 8(3), 249-267.
Gardner, D. M. (1975). Deception in advertising: A conceptual approach. The Journal of
Marketing, 39(1), 40-46.
Garrido, E., Masip, J., & Herrero, C. (2004). Police officers’ credibility judgments: Accuracy and
estimated ability. International Journal of Psychology, 39(4), 254-275.
Gauntt, R., Kalinich, D., Cardoni, J., Phillips, J., Goldmann, A., Pickering, S., Wang, D.
(2012). Fukushima Daiichi accident study: Dtatus as of April 2012.
http://energy.sandia.gov/wp/wp-content/uploads/Fukushima_SAND2012-617.pdf
Greenwald, A. G., & Breckler, S. J. (1986). Motivational facets of the self. Handbook of
motivation and cognition: Foundations of social behavior, 2, 145-164.
Shabbir and Des Thwaites. (2007). The use of humor to mask deceptive. Advertising Journal of
Advertising, 36(2), 75-77.
Hyman, M. R. (1990). Deception in advertising: A proposed complex of definitions for
researchers, lawyers, and regulators. International Journal of Advertising, 9(3),

109
259-270.
Scholl, J. C., & O'Hair, D. (2005). Uncovering beliefs about deceptive communication.
Communication Quarterly, 53(3), 377-399.
Srivastava, P., & Hasan, S. H. (2011). Biomass of Mucor heimalis for the biosorption of cadmium
from aqueous solutions: equilibrium and kinetic studies. BioResources, 6(4), 3656-3675.
Xie, G.-X., Madrigal, R., & Boush, D. M. (2015). Disentangling the effects of perceived
deception and anticipated harm on consumer responses to deceptive advertising.
Journal of Business Ethics, 129(2), 281-293.

110

ภาคผนวก

111

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ศักยภาพการรู้เท่ าทันสื่ อทีส่ ่ งผลต่ อการตระหนักรู้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จดั ทาขึ้นโดยนิสิตปริ ญญาโท ตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์งานวิจยั ของศึกษาของนักศึกษาปริ ญญาโท
แบบสอบถามนี้ไม่มีคาตอบถูกหรื อผิด ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
การศึกษา ผูว้ จิ ยั ขอความกรุ ณาท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยผลของการตอบจะไม่
ส่งผลกระทบใดๆ กับท่านทั้งสิ้น และทางผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 3 ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 4 การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

(ฐานันดร สหะวรกุลศักดิ์)
นิสิตหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
หน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของท่าน
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
1.2

1.3

1.4

1.5

อายุ
1) ต่ากว่า 20 ปี

2) 21-30 ปี

3) 31-41 ปี

4) 41 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
3) ปริ ญญาตรี

2) มัธยมศึกษาหรื ออนุปริ ญญา
4) สูงกว่าปริ ญญาตรี

รายได้ต่อเดือน
1) น้อยกว่า 10,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท

2) 10,001 – 20,000 บาท
4) มากกว่า 30,000 บาท

อาชีพ
1) นักเรี ยน/นักศึกษา
3) พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5) ธุรกิจส่ วนตัว

2) ข้าราชการ
4) พนักงานบริ ษทั เอกชน
6) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
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ส่วนที่ 2 ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร

ความรู ้ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณา
หลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
1. ฉันไม่แน่ใจว่าโฆษณาแบบใดคือโฆษณา
หลอกลวง
2. ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม
3. เมื่อฉันดูโฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง เช่น โฆษณาที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เป็ นต้น นั้นส่ง
ผลกระทบต่อความรู ้สึกของฉัน
4. ฉันคิดว่าโฆษณาหลอกลวงส่งผลกระทบต่อ
สังคม
5. ฉันเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการดู
โฆษณา
6. โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีการนาเสนอใน
รู ปแบบหลอกลวง

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1
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ส่วนที่ 3 ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทักษะการรับสื่ อ
1. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม
2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
จากการดูโฆษณา
3. เมื่อฉันดูโฆษณาทาให้ฉนั มีอารมณ์ร่วมจากการดู
โฆษณาเหล่านั้น
4. สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม
ทักษะการเข้ าใจสื่ อ
1. ฉันมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อเป็ นอย่างดี
2. ฉันสามารถแยกแยะประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มจากการรับชมโฆษณาได้
3. การดูโฆษณาทาให้ฉนั สามารถเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น
4. ฉันสามารถรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของสื่อโฆษณา
ที่ฉนั ได้รับชม
ทักษะการวิเคราะห์ สื่อ
1. ฉันสามารถแยกแยะสื่อโฆษณาที่เข้าข่ายโฆษณา
หลอกลวง
2. ฉันสามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากสื่อโฆษณาที่ฉนั รับชม
3. ฉันสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงใน
โฆษณา
4. ฉันทราบถึงผลกระทบของสื่อโฆษณาหลอกลวง

ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อส่งผลต่อการตระหนักรู ้
โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทักษะการประเมินสื่ อ
1. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อโฆษณาใดมีความ
น่าเชื่อถือ
2. ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ นสื่อที่เกินจริ ง
3. ฉันมักตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัยระหว่างการดู
โฆษณา
4. ฉันสามารถสรุ ปได้วา่ สื่อโฆษณาใดเป็ นสื่อที่
อันตรายและหลอกลวง
ทักษะการใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์
1. ฉันสามารถใช้ขอ้ มูลจากสื่อโฆษณาหลอกลวงมา
เสริ มความรู ้ให้ตวั ฉันเอง
2. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง ฉัน
สามารถแสดงความคิดเห็นของฉันได้
3. เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการหลอกลวง ฉัน
พร้อมบอกกล่าวกับคนรอบข้าง
4. ฉันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของฉันโต้แย้ง
โฆษณาหลอกลวงบนสื่อออนไลน์

ระดับทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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ส่วนที่ 4 การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
4
3
2
1

การตระหนักรู้ ด้านความจริง (Veracity)
1. โฆษณานี้ไม่ได้บอกรายละเอียดความจริ งทั้งหมด
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
2. ฉันสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อความไม่ชดั เจน
จากโฆษณาชิ้นนี้
3. โฆษณาชิ้นนี้ฉนั สามารถสังเกตได้ถึงสิ่งที่ไม่เป็ น
ความจริ งตามที่โฆษณากล่าวอ้าง
การตระหนักรู้ ด้านจริยธรรม (Ethic)
1. โฆษณาชิ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสังคม
2. โฆษณานี้มีเนื้อหาในการนาเสนอขัดแย้งกับหลัก
จริ ยธรรมในด้านความเป็ นธรรมต่อตัวผูบ้ ริ โภค
3. โฆษณานี้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค
4. โฆษณานี้มีการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ

แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
เรื่ อง ศักยภาพการรู้เท่ าทันสื่ อทีส่ ่ งผลต่ อการตระหนักรู้โฆษณาหลอกลวง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ในจังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง
แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่ องมือการวิจยั เรื่ อง ศักยภาพการรู ้เท่าทันสื่อที่
ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในจังหวัดชลบุรี เพือ่ เป็ น
การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อข้อคาถามถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ซึ่ งจะทาการประเมินความเที่ยงตรงในตอนที่ 1 2 3
และ 4 โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง
โดยมีเกณฑ์ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีดงั นี้
คะแนน +1

หมายถึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คะแนน 0

หมายถึงไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง

คะแนน -1

หมายถึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

เกณฑ์การแปลความหมาย มีดงั นี้
ค่า IOC ≥0.50 หมายถึงคาถามตรงกับวัตถุประสงค์
ค่า IOC < 0.50 หมายถึงคาถามไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
โปรดเขีย นเครื่ องหมาย ลงในช่ อ งระดับความคิด เห็ นของท่ านว่า ข้อ ความมี ความ
สอดคล้องหรื อถูกต้องเพียงใด
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ผลการวิเคราะห์ หาค่าคะแนนความสอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์
(Internal Objective Congruency: IOC)

ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1
ดร.สรศักดิ์ เทพสถิตย์ศิลป์
อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2
นางสาวชนานันท์ เดชาดิลก
อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3
นายราเมศวร์ สดใส
อาจารย์สาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตารางที่ ข-1 ลักษณะส่วนบุคคล
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

ค่า
IOC

สรุ ป

1

เพศ

1

1

1

1

ผ่าน

2

อายุ

1

1

1

1

ผ่าน
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3

ระดับการศึกษา

1

1

1

1

ผ่าน

4

รายได้ต่อเดือน

1

1

1

1

ผ่าน

5

อาชีพ

1

1

1

1

ผ่าน

ตารางที่ ข-2 ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวงที่ส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร

ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

1
2
3
4

5
6
7

ค่า
IOC

สรุ ป

ฉันไม่แน่ใจว่าโฆษณาแบบใดคือ
โฆษณาหลอกลวง
ฉันไม่เคยเห็นโฆษณาหลอกลวง

1

1

0

0.7

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

ฉันรู ้สึกว่าฉันมีความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม
เมื่อฉันดูโฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง เช่น
โฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม เป็ นต้น นั้นส่งผลกระทบต่อ
ความรู ้สึกของฉัน
ฉันคิดว่าโฆษณาหลอกลวงส่งผล
กระทบต่อสังคม
ฉันมักทราบถึงข้อและดีขอ้ เสียของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ฉันเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจาก
การดูโฆษณา

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

0

0.7

ผ่าน

1

0

1

0.7

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน
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ตารางที่ ข-2 (ต่อ)
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

8
9

10

โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมีการ
นาเสนอในรู ปแบบหลอกลวง
ฉันคิดว่าโฆษณาที่กล่าวเกินจริ ง
ขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณในทาง
ธุรกิจ
เมื่อฉันดูโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มในปั จจุบนั ฉันรู ้สึกได้วา่
โฆษณาลักษณะนี้เข้าข่ายโฆษณา
หลอกลวง

ค่า
IOC

สรุ ป

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

ตารางที่ ข-3 ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อส่งผลต่อการตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

ค่า
IOC

สรุ ป

ทักษะการับสื่อ
1
2
3

สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ฉันสามารถรับรู ้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มจากการดูโฆษณา
เมื่อฉันดูโฆษณาทาให้ฉนั มีอารมณ์
ร่ วมจากการดูโฆษณาเหล่านั้น

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

111
4

สื่อโฆษณาทาให้ฉนั เกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ทักษะการเข้าใจสื่อ

1

1

1

1

ผ่าน

ฉันมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
สื่อเป็ นอย่างดี
ตารางที่ ข-3 (ต่อ)

1

1

1

1

ผ่าน

ค่า
IOC

สรุ ป

1

ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

2

3
4

1
2
3
4

ฉันสามารถแยกแยะประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มจากการรับชม
โฆษณาได้
การดูโฆษณาทาให้ฉนั สามารถเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของโฆษณานั้น
ฉันสามารถรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของ
สื่อโฆษณา ที่ฉนั ได้รับชม
ทักษะการวิเคราะห์สื่อ

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

0

0.7

ผ่าน

1

1

0

0.7

ผ่าน

ฉันสามารถแยกแยะสื่อโฆษณาที่เข้า
ข่ายโฆษณาหลอกลวง
ฉันสามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากสื่อ
โฆษณาที่ฉนั รับชม
ฉันสามารถรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ที่
แอบแฝงในโฆษณา
ฉันทราบถึงผลกระทบของสื่อ
โฆษณาหลอกลวง
ทักษะการประเมินสื่อ

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

112
1
2
3
4

ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อโฆษณา
ใดมีความน่าเชื่อถือ
ฉันสามารถประเมินได้วา่ สื่อใดเป็ น
สื่อที่เกินจริ ง
ฉันมักตั้งคาถามที่เกิดจากความสงสัย
ระหว่างการดูโฆษณา
ฉันสามารถสรุ ปได้วา่ สื่อโฆษณาใด
เป็ นสื่อที่อนั ตรายและหลอกลวง

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

0

0.7

ผ่าน

1

1

0

0.7

ผ่าน
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ตารางที่ ข-3 (ต่อ)
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

ค่า
IOC

สรุ ป

ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
1
2

3

4

ฉันสามารถใช้ขอ้ มูลจากสื่อโฆษณา
หลอกลวงมาเสริ มความรู ้ให้ตวั ฉันเอง
เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการ
หลอกลวง ฉันสามารถแสดงความ
คิดเห็นของฉันได้
เมื่อฉันรู ้วา่ โฆษณาสินค้าใดที่มีการ
หลอกลวง ฉันพร้อมบอกกล่าวกับ
คนรอบข้าง
ฉันสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
ของฉันโต้แย้งโฆษณาหลอกลวงบน
สื่อออนไลน์

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

ค่า
IOC

สรุ ป

ตารางที่ ข-4 การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

การตระหนักรู ้ดา้ นความจริ ง (Veracity)
1

โฆษณานี้นาเสนอในรู ปแบบที่น่าสนใจ

1

1

1

1

ผ่าน

2

โฆษณานี้ไม่ได้บอกรายละเอียดความ
จริ งทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

1

1

1

1

ผ่าน

114
3
4

ฉันสามารถรับรู ้ถึงความขัดแย้งหรื อ
ความไม่ชดั เจนจากโฆษณาชิ้นนี้
โฆษณาชิ้นนี้ฉนั สามารถสังเกตได้ถึง
สิ่งที่ไม่เป็ นความจริ งตามที่โฆษณา
กล่าวอ้าง

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน
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ตารางที่ ข-4 (ต่อ)
ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3

ค่า
IOC

สรุ ป

การตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรม (Ethic)
1

โฆษณาชิ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสังคม

1

1

1

1

ผ่าน

2

โฆษณานี้มีเนื้อหาในการนาเสนอ
ขัดแย้งกับหลักจริ ยธรรมในด้านความ
เป็ นธรรมต่อตัวผูบ้ ริ โภค
โฆษณานี้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อ
ผูบ้ ริ โภค
โฆษณานี้มีการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

1

1

1

1

ผ่าน

3
4

116

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ

ผลการวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของเครื่ องมือ
*********************************************************

การจัดการเกี่ยวกับการเกิดค่าสูญเสีย (Missing Value) เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ผวู ้ ิจยั จะต้อง
ดาเนินการ เพราะหากมีค่าสูญหายเกิดขึ้นจะส่งผลต่อการสูญเสียระดับความเชื่อมัน่ ทั้งในส่วน
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุ ปผลวิจยั ผูว้ ิจยั จึงวางแนวทางในการป้องกันการเกิดค่าสูญหาย
ทั้งในส่วนของการพัฒนาเครื่ องมือการวิจยั และส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนของการพัฒนาแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั สร้างข้อคาถามที่เข้าใจง่ายและมีตวั เลือก
คาตอบที่ครอบคลุม หากข้อคาถามใดมีคาตอบทีก่ ว้าง จะมีตวั เลือกในหัวข้อ “อื่นๆ” ให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามตอบ ส่วนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลภาคสนามเพือ่ แจก
แบบสอบถามโดยตรงกับผูต้ อบแบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ ในขั้นตอนการตอบแบบสอบถามหากผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความสงสัยในข้อคาถามวิจยั จะอธิบายให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจทันที เมื่อผูต้ อบ
แบบสอบถามส่งคืน ผูว้ จิ ยั จะทาการตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีการตอบคาถามครบทุกข้อหรื อไม่
หากไม่ครบถ้วนจะร้องขอให้ทาการตอบให้ครบถ้วนอีกครั้ง ดังนั้นแบบสอบถามที่เก็บครั้งนี้จึงไม่มี
ค่าสูญหายและได้แบบสอบถามกลับคืน จานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของอัตราการ
ตอบกลับคืน (Response rate) และไม่มีขอ้ มูลสูญหายเกิดขึ้น
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ส่งกลับเรี ยบร้อยแล้ว จึงวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค เพือ่ วัดค่าความเชื่อมัน่ ของข้อคาถาม พบว่าข้อคาถามมี
ค่าความเชื่อมัน่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด กล่าวคือค่าความเชื่อมัน่ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป
จึงสามารถนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง

2
ตารางที่ ค-1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั

จานวน
รายการ

ค่าความ
เชื่อมัน่

แปลผล

6

0.722

เชื่อมัน่

1. ทักษะการรับสื่อ

4

0.905

เชื่อมัน่

2. ทักษะการเข้าใจสื่อ

4

0.768

เชื่อมัน่

0.869

เชื่อมัน่

3. ทักษะการวิเคราะห์สื่อ

4

0.725

เชื่อมัน่

4. ทักษะการประเมินสื่อ

4

0.776

เชื่อมัน่

5. ทักษะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

4
0.765

เชื่อมัน่

0.916

เชื่อมัน่

0.825

เชื่อมัน่

แบบสอบถามงานวิจยั
ความรู ้ในโฆษณาหลอกลวง
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ

การตระหนักรู ้โฆษณาหลอกลวง
1. ด้านความจริ ง

3

2. ด้านจริ ยธรรม

4
รวม
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